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 عائض القرني

 

 



 يف بالط اإلمرباطور
  

احلمد هلل محداً كثريا طيباً مباركاً فيه كما حيب ربنا ويرضي، واصلي وأسلم علي نبينا حممد وعلي آله وصحبه 
 ومن بسنته اهتدي.

  
 أما بعد :        

  
حسوان كاس سحرك حىت مثلنا بياانً، أما أبياتك فالنجوم ضياء ورفعة، فتحية طيبة اي أاب الطيب فقد         

 وأما قصائدك فاحلدائق هبجة ونضرة .
  

 .من أين جئت اي أستاذ القافية ، وكيف وصلت اي فيلسوف اإلبداع        
  

ت لقد عاش قبلك وبعدك آالف الشعراء الذين ملؤوا الفضاء ضجيجاً، والكون صياحاً، مث ماتوا ومات
 أصواهتم، وبقيت أنت منشداً للدهر عازفاً علي نياط القلوب كما قلت أنت:

  
 إذا قلت شعراً اصبح الدهر منشدا    وما الدهر إال من رواة قصائدي

  
  أمتثل أبياتك ،  لقد عرفتك من ثالثني سنة فكنت معي حضراً وسفراً النيب صلي هللا عليه وسلم        

نك، ولكن ذنبك أنك زهدتين يف غريك من الشعراء . وعذرتك أنك سطعت انشد قصائدك ، أحفظ ديوا
 وملعت وأبدعت.

 
اي أاب الطيب، أخذان من قصائدك ما كان شاهداً ومثالً وحكمة وعربة، وتركنا غلوك وهجاءك وصخبك، 

ن الوحي وعسى اجليل أن يعود للبيان العريب ليفهم كتاب ربه وسنة نبيه صلي هللا عليه وسلم حق الفهم، أل
 هو املقصود ابلتدبر والتأمل والدراسة: أما ما سواه فوسائل وأدوات فحسب:

  
 ومن قصد البحر استقل السواقيا         قواصد كافور توارك غريه

                                                 

 ائض القريند. ع                                                                
   



 املتنبئ
 عائض القرين 

  
 ما رهبت املنون أو هبت جندا         حسبك هللا مل تزل تتحـدا

 تبتين ابلقريض يف الناس جمدا      أنت كالدهر والقوايف ليال

 قالوا: قد مضي، قلت بل زماين تبدا      أرجفوا : مات! قلت ال أموت

 ركـوا فيك مارداً بل ألداح            نبشوا فيك عبقرايً أديباً 

 أحرقوا فيك غيظهم فاستبدا     اشعلوا منك يف الدايجي جنوما

 أنت اي مالئ الفايف جدا       كلهم قاتل وكل الضحااي 

 كل أفعى ذاقت من السم وردا         أنعلوا خيلك األفاعي فهابت

 أغمدوا يف حشاك رحماً معدا     اصلتوا يف عيونك املوت سيفا

 واملنااي خرس وقد جئت فردا        لت والصحاري زؤامكيف أف

 فتهم اي عظيم معين وبعدا        أي ليل ركبت؟ أين األعادي

 أم وردت العراق أم زرت جندا     أنت يف الشام أم وصلت عمانً 

 أم سعيد وابن العميد املفدى؟    عند من أنزلوك عند ابن موسى

 م علي ذا احلر أصبح عبداأ       عند كافور اصبح العبد حرا 

 يعشق احلسن كامتاً ما تبدى       احلياة أم أنت صب  أم تريد

 أم ختليت طلعة الليث قردا؟      هل رأيت القرود حولك أسدا؟

 وإيل من هتدي من الشعر وردا؟     وعلي من تلقي القريض شجياً 

 أنت اي كاسي الصعاليك بردا     أنت اي ملبس السالطني عـزا

 قال دعين أذكيه برقا ورعدا!        اي مشعل الزمان أرحنا أنت

 ومن الذل كافراً مرتدا!       عشت ابلعز مؤمنا ال يداجي

 علم الضاد تركمانً وكردا     بصر العمي امسع الصم شعرا

 قال: كال أن به أتغدي!       بك ينوي املمات أن يتعشى

 اصمى وأطغي وأردا!كى تراه       تلبس الثور مطرفاً وهو اعمي

 خائباً خاسراً حقرياً مـردا      حترق النذل ابلقريض فيبقي 



 أو قطعت الصحراء سعيـاً          مل تبال ركبت أدهم ضاف 

 أو حضنت األايم عزاً وسعدا    أو لقيت اخلطوب يف ثوب هول

 أو نقشت الصدور غالً وحقدا        أو ملت القلوب فيك ابتهاجاً 

 قال: كال طلقت سلمى ودعدا           أهيف غراترجي وصال 

 كسيوف بواتر بل أحداً              كل شرب مصائب تتلظى

 قد اعناقها جبنبية قدا        تطلب الثأر يف حنااي عظيم

 يف بالط امللوك تروى وهتدي       أنت اي بن احلسني اكرب لغز

 كيف تبدا؟عن معانيك؟ قال يل :       كيف أهني اخلطاب فيك وأجلو
  



 وردة من دم املتنبئ

 للشاعر / عبد هللا الربدوين                                                       
  

 كاد من شهرة امسه ال يسمي          من تلظي ملوعة كاد يعمي

 رامياً اصله غباراً ورمسا         جاء من نفسه إليها وحيداً 

 نقشاً هنجه علي القلب ومشا           حامالً عمره بكفيه رحماً 

 ملحقاً ابمللوك والدهر وصما           خالعاً ذاته لريح الفيايف

*** 

 أرضعته حقيقة املوت حلما          ارتضاه أبوه السيف طفالً 

 وإيل األعظم احتذي كل عظمي         ابملنااي أردي املنااي ليحيا

*** 

 إيل سيف) قرمط( كان ينميو         عسكر اجلن والنبوءات فيه

*** 

 للرباكني لإلرادات عزماً             الرباكني أمة، صار أما

 لقرود يفنون لثماً وضما(  ) كم إيل كم تفين اجليوش افتداء

*** 

 امسه ) ال( : من أين هذا املسمي؟     ما اسم هذا الغالم اي بن معاذ؟

 طورات مجاإنه يعشق اخل           إنه أخطر الصعاليك طراً 

*** 

 حكماً فوق حاكميه وخصما   فيه صاحت إدانة العصر: أضحى

 قيل: مهت به املنااي ، ومها    قيل: أردوه، قيل : مات احتماالً 

 ميتطيه برقاً ، ويربيه سهما       قيل: كان الردى لديه حصانً 

 كاليت أرخت )جديساً( و) طمسا(        الغراابت عنه قصت فصوالً 

*** 

 أطلعت كل ربوة منه جنماً      احلرب كالرىب يف يديه  أوراق

 الندي ابمسه إيل الشمس أومى          العناقيد غنت الكاس عنه



*** 

 أم تري يرتضي نقاء وعدما؟        هل سيختار ثروة واتساخاً؟

 واحتيال الغين من الفقر أقما     ليس يدري، للفقر وجه قميء 

 ينحين، كي يصيب كيفاً وكما           رمبا ينتحي ملياً، وحيناً 

 سوف ختتاره الضرورات رغما          عندما يستحيل كل اختيار

 ليت أن الفيت ـ كما قيل ـ صخر لو بوسعي ما كنت حلماً وعظما

 جربوت اهلبات أعلي وأكمي      هل سأعلو فوق اهلبات كمياً؟

*** 

 أذايل نعميسيد الفقر حتت           أنعلوا خيلة نضاراً ليفين

 ) غري ذا املوت أبتغي، من يريين سيد الفقر حتت أذايل نعمي

 فائراً، أحتسبه مجراً وفحما    أعشق املوت ساخناً، حيتسيين

 يرتعيين ، أحس هنشاً وقضما           أرتعية، أحسه يف نيويب

 للنوااي، أمضي من السيف حسما      وجدوا القتل ابلدننري أخفي 

 أين ادمي، وال يري اصمي         يعي أي راءنعم الذبح، ال

 مثلما يشرتيه نبيذاً وحلما    يشرتي مصرع النفوس الغوايل

 جسمه من أدميه وهو مغمي        يدخل املرء من يديه وينفي

 معبداً ها هنا، وبنكني مثا          يبتدى مبغي هنا، مث يبدو

 عياً ويتماابيعاً شارايً، ن  حيمل السوق حتت إبطيه، ميشي

 أوجهاً تستحق ركال ولطما  من تداجي ايبن احلسني؟ ) أداجي

 وإيل كم أبين علي الوهم ومهاً؟    كم إيل كم أقول ما لست أعين؟

 أقتضيها تلك املقاصري هدما(     تقتضيين هذي اجلذوع اقتالعاً 

*** 

 ينتهي ينتهي ، ويدنو وملا        يبتدي يبتدي، يداين وصوالً 

 ) هل يسمي تورم اجلوف شحما(؟      ري ما تري مقلتاه؟هل يري غ

*** 

 وهو ينشق: بني ماذا وعما           يف يديه لكل سينني جيم



 أعنف االختيار: إما ، وإما        ال يريد الذي يوافيه، يهوى

 ووصيفاته : أفاع ومحى            كل أحبابه سيوف وخيل

 ضواري الزمان مليون دمها؟ من    ) اي ابنة الليل كيف جئت عندي

 مل تزدين هبا املرارات علما(     الليايل ـ كما علمت ـ شكول

*** 

 هل نثري النقود يرتد نظما؟       أه ايبن احلسني:ماذا ترجي؟

 عارايت: فهل حتديث ظلما؟         حبفيف املوز ترمي سيوفاً 

 ؟محرة تنهمي رفيقاً ومشاً          كيف تدمي وال تري لنجيع

 فلماذا جيف والغيث أمهي؟      كان يهمي النبات والغيث طل

 زادت احلاداثت، وازددن عقما؟         األن اخلصاة أضحوا ملوكاً 

*** 

 رمبا قلت يل : ميت كان شهما؟    ) هل اقول الزمان أضحي نذيال؟

 رمبا قلت يل : ميت كان فخما؟    هل امسي حكم الندامي سقوطاً؟

 لست أرضي احلوداث الشمط أما   ة البكر وحدي؟أين ألقي اخلطور 

 اسهماً من سهام ) كافور( أرمي(  أبتغي اي سيوف ، أمضي وأهوي

*** 

 كل شيخوخة، صيب مدهلما        شاخ يف نعله الطريق وتبدو

 كان يستحلف الذميم األذما         كلما اهنار قاتل ، قام أخزي

 اي ـ كما يعيشون زعما؟ـ اي منا     هل طغاة الورى ميوتون زعماً 

 ال يري للتحول اليوم حتما؟           أين حتمية الزمان؟ ملاذا

 أنفت أن حتل طيناً حممي؟      هل جياري، ويف حناايه نفس

 ما الذي تبتغي؟ أجل وامسى      ) ساءلت كل بلدة: أنت ماذا؟

 لعبة يف بنان )) مليا(( و ))أملي((      غري كفي للكاس، غري فؤادي

*** 

 قلبه وحده من البحر أطمي؟        كيف يرجو أكواز بغداد هنر

 من خنيل العراق أجين وأمني    كان أعلي من ) قاسيون( جبيناً 



 لركام الرماد خالً وعما؟          للرباكني كان أماً: أميسي

*** 

 ال أليب ، اي موطن القلب مهما..      ) حلب اي حنني، اي قلب تدعو

 غري هذا وغري ذا احلكم حكما       سوي ذا، زمانً اشتهي عاملاً 

 يل، كما أستطيب روحاً وجسما؟(  أين أرمي روحي وجسمي، وأبين

*** 

 : هل أالقي فدامة القتل فدما؟    خفف الصوت للعداء ألف مسع

 : أختذ حيطة : علي من ومما؟              اي أاب الطيب اتئد: قل لغريي

 ذاك وجه مسي تواريه حزما            كلهم ) ضبة( فهذا قناع

 وجه غتمامه أريد األمتا              ) الطريق الذي ختريت أبدي

 من دمي كي يرف من مات عما    مت غماً: اي درب )) شرياز(( أورق

*** 

 دون إطالق برقه، كل مرمي    أصبحت دون رجله األرض، أضحي 
 وإن كان جهما للتعادي وجه   هل يصايف؟ شيت وجوه التصايف

 هل جتلى ابتسامة غري شرمي؟        أين القي مودة غري أفعي؟

*** 

 كل قفر يف قلبه وجه ))سلمي((         أهله كل جذوة كل برق

 ينمحي حجمه ليزداد حجما            تنمحي كلها األقاليم فيه

 وعلي ظهره )) اثينا(( و)) روما((     حتت أضالعه )) ضفار(( ورضوي
 (من تقاطيع وجهه)) ابب توما(    يف قذالة )) الكرخ(( يرنو يغتلي

*** 

 التناكري عنه ترتد كلمي          التعاريف جتتليه وتغضي

 كلهم يشربونه وهو أظما              كلهم أيكلونه وهو طاو

 حتت أجفاهنم من اجلمر أمحي            كلهم ال يرونه وهو لفح

 يف حناايمهو يدمي ويدمي        حالو، حصره فأذكوا حصاراً 

 وإيل اليوم يقتل املوت فهما       جرب املوت حموة ذات يوم



 قصيت مع البيان
  

كنت يف الصبا اعجب ابلكلمة اجلميلة، أنصت هلا. أمتتع حبسنها، يشدين جرسها، خيلبين سرها، يدهشين 
، وتغمرين فرحة يف أتمل بياهنا، فالبيان أسرها، امسع الكلمة البليغة من النثر والشعر فأجد لذة يف مساعها 

سواء كان قرآانً أو حديثاً أو شعراً أو رواية هو منهي اإلبداع لدي، وأحياانً أتناول كلمات من القرآن فاٌقرأ 
ما كتب عنها املفسرون والبالغيون مث أعود بنفسي متأمالً متفكراً متدبراً، فأجد هلا يف أعماقي معاين ال 

 أن أعرب عنها بلساين، وكم هي اآلايت اليت هزت كياين، وحركت أشجاين، وزلزلت أركاين، أيستطيع أحياانً 
وقد تكون هذه اآلايت وعظاً، أو قصصاً، أو حواراً، أو خطاابً، أو وصفاً، املهم أنين أعيش مواقف من 

 التأثر لروعة البيان ومجال اخلطاب.
  

المة / عبد العزيز بن ابز يف جازان الفتتاح خميم دعوى هـ كنت مع مساحة الشيخ اإلمام الع1400ويف عام 
هناك، وبدأ احلفل آبايت من أول سورة فصلت، قارئها طالب مجيل الصوت، حسن األداء،رخيم النغمة، 
وكنت قريب عهد بقراءة السرية، وقصة السورة؛ فتأثرت وأان جالس بني الناس وأصابين اندهاش ، ودعيت 

يدة؛ فلما ألقيت ما يقارب عشرة أبيات وكانت أربعني بيتاً مل أستطيع املواصلة، بعدها بفقرتني إللقاء قص
وشعرت بتعب وإعياء، فقطعت اإللقاء فجأة وجلست، وكان املوقف الفتاً للنظر، وما ذاك إال ملا بقي يف 

 نفسي من أتثر ابلغ أثر علي مشاعري وعواطفي. 
  

ُ َواْستَـْغِفْر وصلينا يف احلرم املكي صالة الرتاويح فرفع ا إلمام صوته بقوله تعايل: (فَاْعَلْم أَنَُّه ال إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ
( ، وارتج احلرم ابلصوت، ولكنه بلغ األعماق فال أدري هل أعجب من هذا البيان 19ِلَذْنِبك()حممد: اآلية

 اآلسر، أم من هذه الفخامة واإلشراق واإلعجاز، أم من هذا الصدق واليقني والعدل؟!
  

كنت اقف علي بعض اجلمل من القرآن فأفصلها كلمة كلمة كما يفصل الدر من عقده، واجلوهر من 
( فتأملت كلمة) ابسقات( 10خيطه، وقفت مرة عند قوله تعايل: (َوالنَّْخَل اَبِسَقاٍت هَلَا طَْلٌع َنِضيٌد( )ّق:

سن ورواء، وكذلك كلمة : )طلع(  ومجاهلا، فإذا هلا مدلول غري مدلول طويالت؛ ألن الباسق الطويل يف ح
كيف اختارها من بني كلمة مثر وحب ورطب وبسر وحنوها وكلمة: ) نضيد( وما فيها من مجال وداللة 

 وإشراق يذكرك ابلعقد الزاهي من اجلوهر.
  



يٍد( وقرأت قوله تعايل عن كتابه: )ال ََيْتِيِه اْلَباِطُل ِمْن َبنْيِ يََدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِي ٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ
( فهزين هذا الكالم اجلليل، مث عدت إيل مصطفي صادق الرافعي، فإذا هو مندهش هلذه اآلية 42)فصلت:

( فوقف متأمالً صامتاً 19، مأسور جلزالتها وفصاحتها . ومرت به آية: ( َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث ()سـبأ: اآلية
اإلعجاز، مث طالعت مذكرات اإلبراهيمي اجلزائري فإذا هو يدبج أروع منبهراً من هذه اإلجادة واإلجياز و 

 الكالم عن هذه اآلية، ويعلن اندهاشه من هذا الكالم املشرق السامي الراقي.
  

وعشت مع سورة اجلن، فكأين يف عامل اجلن واألنني، يبهرين اللفظ وايسرين املعين، وتذهلين الفصاحة، 
ْعَنا قـُْرآانً َعَجباً()اجلـن: اآليةويهزين اإلعجاز ، مث أعذر اجل (، وأقرأ كالم سيد قطب 1ن وهم يقولون : )ِإانَّ مسَِ

فإذا هو يعيش تلك اللحظات من االنبهار واالندهاش هلذا الكالم وكم هي اآلايت اليت أوقفتين وسلبت 
لدي من معان  ليب، وذهب يب اإلعجاب هبا كل مذهب، ومتنيت أن عندي من البيان ما يعرب عما يدور خب

كامنة مستورة يف احلشا، وكنت أردد آية: )َوِقيَل اَي أَْرُض ابـَْلِعي َماَءِك َواَي مَسَاُء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي 
علي ( ، فأعيد النظر فيها وأعرضها 44اأْلَْمُر َواْستَـَوْت َعَلى اجْلُوِديِّ َوِقيَل بـُْعدًا لِْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي( )هود:

بعض األصدقاء ليشاركين هذه املتعة ، مث أجد عبد القاهر اجلرجاين يبسط الكالم عن إعجاز هذه اآلية 
 ووجه البيان والبديع فيها .

  
طََتاِن يـُْنِفُق ُسو ووقفت عند آية : )َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َيُد اَّللَِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا ِبَا قَاُلوا َبْل َيَداُه َمبْ   

( ، فعجبت لقوة هذا احلديث الذي ينسق قالع الباطل، وحيطم أسوار الزور، 64َكْيَف َيَشاء()املائدة: اآلية
 وجيتث شجرة العناد والتمرد.

  
وطالعت عامل البيان يف حديثه صلي هللا عليه وسلم وأتملت أحاديثه العذاب الرطاب، وكالمه اجلزل الفخم 

 فحفظت منه الكثري ورويت الكثري، ولكن الذي أحفظه هو الذي يعجبين ويطربين.وذهبت مع الشعر 
  

وسافرت مع احملدثني، والنفلة واملؤرخني، واملفسرين، وأهل اللغة واألدابء، أقف مع الرائع اجلميل من كالمهم 
البن القيم، واملداخلة وأعيد القطعة املاتعة من كالم الذهيب، والوقفة الصادقة البن تيمية واملقولة املؤثرة 

اخلالبة للجاحظ، والعرض الشائق البن خلدون وحنوهم، وأكثر ما يشدين يف ذلك البيان وحسن السبك، 
 ومجال اللفظ ، وقوة املعين وسطوع الربهان.

  



جلست مع صديق يل فقرأت عليه هذه القطعة للجاحظ إذ يقول : جعال فداك، وإمنا أخرجك من شيء   
عليك الباب بعد الباب، ألن من شأن الناس ماللة الكثري واستثقال الطويل؛ وإن كثرت إيل شيء وأورد 

حماسنه، ومجت فوائده، وإمنا أردت أن يكون استطرافك لآليت قبل أن ينقضي استطرافك للماضي، وألنك 
ر معظم ، ميت كنت للشيء متوقعاً، وله منتظراً، كأن أحظى ملا يرد عليك، وأشهى ملا يهدي إليك وكل منتظ

وكل مأموم مكرم، كل ذلك رغبة يف الفائدة، وصبابة ابلعلم، وكلفاً ابالقتباس، وشجاً علي نصييب منك، 
وضنناً ِبا أؤمله عندك ومدارة لطباعك واستزاده من نشاطك، وألنك علي كل حال بشر، وألنك متتاهي 

 القوة مدبر.
  

قطعة من الشهد ، وزالالً ابرداً من معني صاف، كررت هذه القطعة الفائقة ،فكأنين أجد طعمها يف فمي 
وبقيت أقلبها يف عيين تقليب الدرة يف اليد، والفكرة يف القلب، واخلاطر يف الضمري، وأنت لو أتملت هذه 
القطعة النثرية الفائقة للجاحظ لوجدهتا يف أوج البيان، وقمة الفصاحة بعيدة عن التزويق والتكلف ، سليمة 

 نة، ساحرة فاتنة.من التبذل والرعو 
  

وإمنا ذكرت هذا مثالً ، وإال فكم من مقالة وقطعة وقصيدة توقف اللبيب وتدهش الفطن من حسنها 
 وروعتها. 

  
أمسع اخلطيب والواعظ واملعلم واملفيت والشاعر واحملاضر فال ميلك إعجايب إال املتفرد يف بيانه ، املتوحد يف 

فكل   نتقاء مجلة، أما اهلذر واحلشو واإلكثار النيب صلي هللا عليه وسلماختيار مفرداته ، واصطفاء كلماته، وا
 يستطيعه وهو املبذول اململول املرذول املدخول!.

  
حدثين أحد األدابء : أن ) هتلر( أراد أن يلقي خطاابً للعامل يوم زحفت جيوشه غلي موسكو، ميأل به 

وأفخم عبارة يبدأ هبا خطابه اهلائل للعامل، سواء كانت  املكان والزمان ،فامر مستشاريه ابختيار أقوس وأمجل
من الكتب السماوية، أو من كالم الفالسفة ، أو من قصيد الشعراء، فدهلم أديب عراقي مقيم يف أملانيا علي 

ته وتوج هبا ( فاعجب ) هتلر( هبذه اآلية وبدأ هبا كلم1قوله تعايل: (اْقرَتََبِت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر( )القمر:
 خطابه.

 قف مع هذه اآلية ورتلها وأتملها لتجد فخامة يف إشراق، وقوة يف إقناع، وأصالة يف وضوح.
  



وقرأت مقالة ألديب يهاجم أديباً آخر سرق له مقاالت ونسبها إليه، فجعل عنوان هذه املقالة قوله تعايل :  
( فبقيت مع العنوان متأمالً مكرراً معجباً ، وأمهلت املقالة!؛ 70اآلية  ) أَيَـّتـَُها اْلِعرُي ِإنَُّكْم َلَسارُِقوَن()يوسف:

وهلذا فإنك تعذر كل من أسره القرآن واستمال قلبه وسيطر علي روحه، حىت إن أحد العرب صلي خلف 
د قلبه أن يطري ( فكا13الرسول صلي هللا عليه وسلم فسمعه يقرأ: (يـَْوَم يَُدعُّوَن ِإََل اَنِر َجَهنََّم َدّعاً( )الطور:

(فذهل وحتري من بالغتها 35، ومسع آخر قوله تعايل: (أَْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيٍء أَْم ُهُم اخْلَالُِقوَن( )الطور:
ومجاهلا، وهذا الذي محل الوليد بن املغرية ليصبح صيحة املعرتف ويقول: )) إن له حلالوة، وإن عليه لطالوة، 

 ملغدق، وإنه ليعلو وال يعلي عليه(. وإن أعاله ملثمر، وإن أسفله
  

إن صرعي الشبهات ال يعجبهم القرآن، وإن عبيد الشهوات ال يهزهم هذا الكتاب العظيم؛ إن القرآن 
يعجب سليم الفطرة، بريء الضمري، حي القلب، مشبوب العاطفة، متوقد الذهن، صايف القرحية، فهذا 

 ذب.أرض طيبة خصبة لغيث البيان ومطر الفصاحة الع
  
مرت يب مئات املقاالت والقصائد؛ فوجدهتا ثقيلة وبيلة ال تستحق االهتمام واملطالعة، مهلهلة السبك  

ضعيفة البناء، ركيكة اللفظ ، ماتت قبل أن تولد، ودفنت قبل أن حتيا جزاء وفاقاً، وبقيت الكلمات اآلسرة 
 ال اإلبداع.الساحرة الساطعة خالدة خلود احلق، المعة ملوع الفجر، مجيلة مج

  
طالع كتاب) صيد اخلاطر( البن اجلوزي، وكرر كلماته، وأعد مجلة لتدرك سر شيوع هذا الكتاب وذيوعه 
وخلوده؛ إهنا الفكرة الرائدة يف ثوب مجيل، والتوجيه الصادق يف قالب بديع، واملعين العميق يف لفظ هبيج 

ؤمنون ونساء مؤمنات حيفظ هللا هبم األرض ، مشرق، يقول ابن اجلوزي يف كتاب طيب الذكر)) إال رجال م
بواطنهم كظواهرهم بل أجلي، وسرائرهم كعالنيتهم بل أحلي ، ومهمهم عند الثراي بل أعلي ، إن عرفوا تنكروا 

، وإن رئيت هلم كرامة أنكروا فالناس يف غفالهتم، وهم يف قطع فالهتم، حتبهم بقاع األرض ، وتفرح هبم 
 عز وجل التوفيق التباعهم، وان جيعلنا من أتباعهم((.. انتهي كالمه ولكن مل ينته أفالك السماء، نسأل هللا

أثره وال نوره وال أسره وال مجاله، إن البحث عن البيان يف الكالم متعة؛ ال يعادهلا متعة ارتياد الروض 
غاء كالم أحد األخضر، واخلميلة املائسة وال يعادهلا جملس أنس، أو رحلة سياحة ، وقد وصف أحد البل

األدابء فقال: إذا حتدث فكأن السحر دب يف جسمك، وهذا معين قوله صلي هللا عليه وسلم : )) إن من 
 البيان لسحراً((، فهو يفعل السحر يف خلبه للب السامع ، يقول ابن الرومي:

  



 مل جين قتل املسلم املتحرز           وكالمها السحر احلـالل لوانه       

 ود احملدث أهنا مل توجـز          ميلل وإن هي أوجزت إن طال مل

والكلمات اجلميلة هي اليت نقشت يف أذهاننا وكتبت يف قلوبنا، فبقيت وعاشت : أقرا كالم علي بن أيب  
طالب ـ رضي هللا عنه ـ فأكرره كأنين اشرب زالالً ابرداً حلواً علي ظمأ يف قيظ، حىت عقد له ابن كثري يف 

 عنوانه: ابب يف كلماته احلاصلة اليت هي إيل القلوب واصلة، وملا افتتح البخاري كتاب الرقاق اترخيه فصالً 
من صحيحه ذكر قول علي: )) إن الدنيا ارحتلت مدبرة، وإن اآلخرة ارحتلت مقبلة، فكونوا من أبناء 

ل(( فأنظر إيل هذا اآلخرة، وال تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل وال حساب، وغداً حساب بال عم
 اإلجياز مع قوة املعين وحسن الفواصل ، وبراعة اإليراد، ومجال العرض.

  
وملا بدأت يف مطالعة ) الكشاف( للزخمشري بدأ ليصلي علي النيب صلي هللا عليه وسلم فقال: والصالة    

ن قصي، صاحب والسالم علي حامل لواء العز يف بين لؤي، وصاحب الطود املنيف يف بين عبد مناف ب
 الغرة والتحجيل، املذكور يف التوراة واإلجنيل...إيل آخر الكالم اجلزل الفخم ، وحلسنه حفظته.

  
عن أول طبعة ملصنف ابن أيب شيبة طبعت يف اهلند، قدم هلا أحد علماء اهلند مقدمة ابردة ساجمة متفككة 

رجل يكتب بغري لسانه، وما غاص يف متهالكة، حىت صارت مصدر اندرة يف املزاح، وما هذا إال ألن ال
مفردات اللغة العربية، وما متتع جبماهلا فهو غريب، وإنك لتسمع العامل يفيت، واملعلم يدرس، واخلطيب 

يتحدث، والشاعر يلقي، فتعرف قوة هؤالء من ضعفهم وبياهنم من عيهم من أول وهلة؛ ألن الكالم الباهر 
 قدره. اجلميل الساطع ال خيفي حسنه، وال جيهل

  
إن أساطني البيان حفروا كلماهتم يف ديوان التأريخ، وذاكرة األجيال ألن اإلبداع له خلود، والتفوق له ذيوع، 

 والتفرد له امتياز.
  

قال أحد اخللفاء لبليغ: ما البالغة؟ قال هي: أن ال تبطئ وال ختطئ. قال مثل هذا؟ قال مثل هذا؛، وانظر  
 وابه وأحسن صوابه.كيف أوجز وأعجز . فما أسرع ج

  
ومدح رجل علياً ـ رضي هللا عنه ـ وكان يبغض علياً ـ فقال له علي: أان فوق ما يف نفسك ودون ما تقول، 

وقال له رجل : ملاذا اتفقت األمة علي الشيخني، واختلف عليك، قال لن رعيتهم أان وأمثايل ، ورعييت أنت 
 أعده من شهر. وأمثالك ! فقل يل بربك أي جواب هذا الذي كأنه



  
لقد حرمنا متعة البيان بسبب هذا اهلذاين، كالم طويل ثقيل وبيل، وتكرار وتبذل، حىت إنك لتسمع 

 اخلطيب يتكلم ساعة كاملو ولو مجع ما قال يف مخس دقائق ألحسن إيل نفسه وإيل السامعني.
  

خر ، إن البيان هو أن تصيب احملز إن السيالن اخلطايب، والثرثرة يف احلديث شيء ، والبيان والبالغة شيء آ
 وتشفي النفس وتبلغ حجتك.

ولولع النفس ابلبيان ، وتعلق القلب ابلفصاحة؛ سافرت مع أىب الطيب املتنبئ جلمال شعره وروعة 
 بيانه،وجزالة لفظه، وبراعة عرضه، وأما مبادئه ومذهبه يف احلياة فلنا معه حديث آخر يف هذا الكتاب.

  

 ُخُلوَها ِبَسالٍم آِمِننَي(مملكة البيان )اد  
  
ْنَساَن َعلََّمُه اْلبَـَياَن( فصار هذا املخلوق ابملنطق آية ابهرة علي عظمة خالقه،    )الرَّمْحَُن َعلََّم اْلُقْرآَن َخَلَق اأْلِ

وصار ابلبيان خملوقاً كرمياً يقول الكلمة فتخلب األلباب، وينطق اللفظة فتدهش العقول، يصوغ من احلروف 
حراً، وجيري من اجلمل هنراً، يهدي اجلموع الثائرة خبطاب، وحيرك القلوب اخلامدة ِبوعظة وإن العبارة س

البليغة الباهرة هلي أمجل من اللوحة اهلائمة يف احلسن وإن اجلملة املوحية اآلسرة األخاذة هلي أبرع من ريشة 
لعة البيان من املتعة واللذة ما ال جيدونه يف الرسام العبقري، وإن أهل العقول الراشدة السوية جيدون يف مطا

 مشاهدة اخلمائل املائسة، واجلداول الرقراقة.
  

واعلم أن قوت القلوب موائد من املعاين اجلميلة اخلالبة، وإن زاد النفوس هلو مدد من البينات، وإن معني 
 تفجرياً. األفئدة الرقراق هلو عني من اإلبداع يف القول يشرب هبا النبالء يفجروهنا

  
إن من أعظم أوصاف رسالته صلي هللا عليه وسلم أهنا ذات بيان ابهر ، وبالغة فائقة، وأتثري عجيب، 

ودونك هذا القرآن الكتاب اخلالد، واملعجزة الظاهرة، اليت شدهت العقول، وهزت األنفس، حىت أنصتت هلا 
بيان، وربت هبذه البالغة ، وأنبتت من كل البصائر إبمعان، وأخبتت هلا األرواح يف خشوع، فاهتزت هلذا ال

 زوج هبيج من اإلميان والعطاء والتضحية.
  

كان رسولنا صلي هللا عليه وسلم افصح الناس مل الناس، وأبلغ البشر مجيع البشر، فجاء خطابه غيثاً هنيئاً 
مجلة صلي هللا  مريئاً، يهجم علي القلوب القاحلة فإذا هي حدائق ذات هبجة بربكة هذا الكالم، فصارت



عليه وسلم حديث السمار، وزاد الركب، اشهر من األمثال ، وآنس من العافية، وأمجل من طلعة الفجر 
الباهية، وألن املتفوقني من الناس والبارعني من العقالء يطربون ألسرار إعجاز يف البيان، ولطائف اإلهلام يف 

ايل رسوله صلي هللا عليه وسلم أن يهز األنفس ابلقول القول، ونكات الفصاحة يف احلديث، ولقد أمر هللا تع
(فبالقول البليغ تقوم احلجة، وتتضح احملجة، 63املؤثر فقال: ) َوُقْل هَلُْم يف أَنـُْفِسِهْم قـَْوالً بَِليغاً()النساء: اآلية

 ويقذف ابحلق علي الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.
  

لفريدة، واجلملة الناصعة املشرقة والقول الفصيح اجلذاب فاخرتان وقد أحببنا أن نسافر مع الكلمة الشاردة ا
شاعراً المعاً وأديباً ابقعة، وعبقرايً فذاً، جتذرت كلماته يف قلوب رواد اإلبداع ، وغاصت إشراقاته يف نفوس 
حمبيه، هذا من حيث مجال شعره، وروعة قصائده،وسحر بيانه، وأما من حيث مذهبه ومنهاجه يف حياته 

ا معه وقفات ومؤاخذات ، ال نظلمه وال هنضمه، وال نفرط عليه وال نطغي، بيننا وبينه ميزان اإلنصاف، فلن
ال يضيع حبة خردل من احلقيقة، وأمامنا وأمامه كتاب املروءة والعدل، ال يغادر صغرية من اإلبداع وال كبرية 

 من جواهر البيان إال أحصاها.
  

 لبيان، وحنييه بقوله هو:فمرحباً ِبلك الشعراء يف مملكة ا
  
 مستعظم أو حاسد أو جاهل      اي فخر فإن الناس فيك ثالثة 

 فهي الشهادة يل أبين كامل        وإذا أتتك مذميت من نقص
  

 وسوف نقرأ املتنبئ قراءة املتلمس للبيان، املشغوف ابحلسن، املتلهف علي اإلبداع ، وهو الذي يقول لنا:
  

 حىت يكون حشاك يف أحشائه        أشواقهال تعذل املشتاق يف
  

وقد أبدع يف هذا البيت، وإليك بسطه ابلنثر، فهو يقول لك: أرجوك ال تثرب علي املشتاق احملب يف تلهفه 
وتوجعه واحرتافه، وال تلمه علي زفراته والتهاب حشاايه ، واضطراب جواحنه، فإنه معذور ِبا حيمل من 

دام انك مل تذق ما ذاق من اللوعة واألسى، فلماذا ـ رعاك هللا ـ تلومه حب، وما جيد من صبابة، فما 
 وتؤنبه؛ ألن حالك غري حاله.

  



وحنن يف قراءة شعر املتنبئ جند من هذه اللوعة واالشتياق والتأثر ما نرجو معه أن يعذران الئموان، وال يثرب 
 كل لفظ مجيل ساحر.علينا أحد من الناس هذه النزعة األدبية، والغرام البياين مع  

  



 املتنبئ
 

فاملتنبئ عندي ملك جتاوزان السرية الذاتية، وختطينا الرتاجم التقليدية، ووصلنا إيل نتاج هذا الشاعر مباشرة؛ 
؛ ألن للشعر وزيراً وأمرياً وقاضياً وفقهياً ، ولكن مملكة الشعر مللكها امحد بن احلسني املتنبئ جملموع الشعراء

داعه، وقد يفوقه يف قصيدة أو بيت واحد غريه من الشعراء، لكن جمموع شعره ال يفوقه فيه حماسنه، وكلية إب
 شاعر وهلذا يقول:

  
 إذا القول قبل القائلني مقول           أن السابق اهلادي إيل ما أقوله       

  
وغلت مراجل  وهذا الشاعر انصهر مع الكلمة، وذاق البيان، وأشرب يف قلبه الفصاحة فذابت حشاايه،

فكره جبواهر من القول فاقت الوصف، والذي يعجبك يف املتنبئ هذا االحرتاف واإلشراق، فهو حمرتف 
 هبمومه ومهته وطموحاته، مشرق بعبقرية وإبداعه ونبوغه، وهو كما قال يف ممدوحه:

  
 فإن املسك بعض دم الغزال         وإن تفق األنم وأنت منهم       

  
مام هذا البيت الذي يغنيك عن إسهاب من القول، وحواش من احلديث ، فهو كما يقول ولك أن تقف أ

ملمدوحه: إنك وإن تفوقت علي أقرانك ، وتفردت بصفاتك عن بين جنسك، ومتيزت هذا التميز املنقطع 
 غزال.النظري ، فال غرابة يف ذلك ، فإن املسك علي ندرته وشرفه وطيب رائحته وارتفاع مثنه؛ من جنس دم ال

  

 البطاقة الشخصية:
  

 وأمسعت كلمايت من به صمم     أن الذي نظر األعمى إيل أديب
  

هذه ترمجة موجزة للمتنبئ ، فليس يهمنا معرفة اصله وفصله ونسبه وحسبه، بل نريد إبداعه وملوعه كما قال 
 الشاعر:

  
 ورائي قريش أم ورائي تغلب       أن لست مهتماً أبصل قبيليت

 ولكن بالدي حيث اسطيع أكتب    بالدي بربقاً أو خريطة  فليست



  
فهو يقدم لنا نفسه هبذا البيت علي أنه موهوب ، فرض نفسه علي الناس بشعره وأدبه حىت إن األعمى  

الذي ال يبصر شيئاً نظر إيل أدبه، لقوة أتثريه، وسطوع تعبريه، وبالغة تصويره، واألصم الذي ال يسمع شيئاً 
 اته النافذة األسرة الباهرة.أنصت لكلم

أما شعره ، فيكفيه أن الدهر أحد رواة شعره، واألايم والليايل أصبحت تردد هذا اإلبداع وتغين هذا السحر 
 احلالل:

  
 إذا قلت شعراً اصبح الدهر منشداً      وما الدهر إال من رواة قصائدي 

 داً وغين به من ال يغين مفـر       فسار به من ال يسري مشمراً 
 

 :مطالع قصائده
  

املتنبئ خيطف األضواء بربيق مطالعة القوية النافذة، ومطلع القصيدة كالوجه من اجلسم ، والعنوان من 
الكتاب؛ ألهنا اول ما يطرق السمع، ويصل إيل القلب، فهو خيتار املطاع بعناية، وجيود أول القصيدة، حىت 

اء هلذه املطالع، مث بسط القول يف ذلك؛ يقولك )) وأحر صارت مطالعة كاألمثال إشراقاً ، وامسع بعض أجز 
لكل امرئ من دهره ما تعودا(( ويقول : )) حشاشة نفس ودعت يوم  0قلباه ممن قلبه شبم(( ويقول : )

ودعوا(( ويقول: )) ابد هواك صربت أم ام تصربا(( ويقول : )) ال خيل عندك هتديها وال مال(( ويقول : 
وال وطن(( ويقول : )) نعد املشرفية والعوايل(( ويقول : )) فراق ومن فارقت غري )) مب التعلل ال أهل 

مذمم(( ويقول : ))ال تعذل املشتاق يف أشواقه(( ويقول : )) عدوك مذموم بكل لسان(( إيل آخر تلك 
 املطالع اليت تفرض حسنها علي بصائر عشاق البيان.

، بل حيتفل أبول كلمة يقوهلا يف قصيدته ، ومينحها من فهو ال يبدأ يف قصيدته ضعيفاً، وال متخاذالً    
 رشاقة عباراته، وحالوة منطقه، وطالوة سحره ما جيعل هذا املطلع حمفوظاً سائراً شارداً.

أراد أن يعاتب سيف الدولة، وأن يتوجع أمامه، وأن يتوجع عنده من حساده ، ,ان يشكو إليه من 
قصيدة، هل يبدؤها حبكمة؟ ال، هل يبدؤها بغزل؟ ال ، بل خصومه؛ فماذا عسي أن يبدأ به هلذه ال

األحسن أن يقول يف أوهلا: )) واحر قلباه(( هكذا صارخة قوية متمردة، تتقطع معها كبده وأنيناً ، ويتمزق 
 مع آهاهتا وزفراهتا ما بقي معه من قلب مكلوم، وروح منهكة مضطربة.

  



غزل والغرام هناك مقام، وليس للحكمة مناسبة،وإمنا بدأ معتذراً ودخل علي امري ليهنيه ويبارك له، فليس لل  
 ومتلطفاً ليقول:

  
 فليسعد النطق إن مل تسعد احلال       ال خيل عندك هتديها وال مال

  
وهو مطلع فائق بكل معاين الكلمة ، آسر بكل مدلول األسر، غاية يف احلسن، وآية يف املتعة، حىت صار 

الرواة، ومثالً شروداً علي ألسنة احلداة . وكأين به ميد صوته حبرف )) ال(( مث يرسل  أنشودة عذبة علي شفاه
 البيت ليكون أمجل من اهلدية وأمثن من العطية.

  
 يريد أن يصف مهة سيف الدولة، وعلو قدره، وارتفاع درجته ِبا حققه من نصر، وحازه من جمد فيبدأ بقوله:

  
 وأتتى علي قدر الكرم املكارم   علي قدر أهل العلم أتيت العزائم

 وتصغر يف عني العظيم العظائم   وتعظم يف عني الصغري صغارها
  
وأنت إذا مسعت هذا البيت وقر يف خلدك ، واستوي يف فؤادك، فسوف تعلم أن الرجل سوف حيلق   

تاح الباب، وجلام إببداعه يف عامل اهلمة، ومساء التضحية ، ودنيا العظمة، فهو يقدم لك عنوان الكتاب، ومف
 الفرس؛ لتتهيأ ملا سوف يبثه من مديح راق ، وثناء عبق وإشادة سامية.

يريد أن خيربك حباله بعد الفراق والبعد ونكسة البال، وضيق الصدر وتكالب األعداء ، وقلة النصر؛ فيقذف 
 هبذه العبارات أوالً:

  
 وال سكن وال ندمي وال خل               مب التعلل ال أهل وال وطن

    

فتفهم أن الرجل حمرتف ِبعاانته ، ملتهب آبالمه، تكاد نياط قلبه أن تتقطع، وتوشك أعصابه أن تتمزق ، 
فهو يتساءل متعجباً من حاله، ملاذا يتعلل ويتصرب وليس عنده أهل َيوي إليهم، فيبثهم وجده، وهليب 

خانه الكل، وتنكر له اجلميع، وما  صدره، وليس لديه وطن ألنه غريب مرحتل، وليس عنده صديق؛ فقد
عنده حمبوب يبثه جنواه، وينفث فيه شكواه، وأيضاً ليس عنده سكن يضمه وحيتضنه، فهو يف حالة أبلغ 

 وصف هلا هذا البيت ، وايله من مطلع ذائغ فائق.
  



بل، فال ويذهب طريداً شريداً إيل كافور، وقد تقطعت به احلبال، وضاقت به اآلمال، وأظلمت أمامه الس
يبدأ ابملدح؛ لنه يف شغل شاغل عنه، وال يستفتح ابلغزل؛ ألنه يتلظى ابملرارة، وال يقدم األمثال؛ ألنه يف عامل 

املعاانة والغربة، وإمنا يقذف هبذه احلكمة اليت تدل علي ما وراءها من كرب شديد، وحزن ابلغ، وابل  
 كسيف أسيف:

  
 سب املنااي أن يكن أمانياوح     كفي بك داء أن تري املوت شافياً 

 صديقاً فاعيا أو عدواً مداجياً      متنيتها ملا متنيت أن تري
  

اي هللا! إيل هذه الدرجة من البلوى يصل هذا العبقري الفذ، إيل درجة يتمين فيها املنااي احلمر الكواحل، ، 
فحسبك هبا بلية كربى ومصيبة وإيل حد يري ان دواءه ميكن يف املوت، فإذا وصل احلال إيل هذا املستوي ، 

عظمى، حىت إن شاعران فقد كل صديق، ومل جيد حىت عدواً جمامالً ، بل كلهم أصبحوا أعداءه؛ ألنه انجح 
 فحسب ، وهم كلهم أعداء النجاح.

  
أما كافور فرييد مدحه وتبجيله وتفخيم أمره؛ فينفجر هباذ املطلع الذي كأنه إطالله بدر من سحب، أو 

 من حجب، أو طلعة فجر يف اآلفاق، يقول:  إشراقة جنم
  

 ولو كان من أعدائك القمران          عدوك مذموم بكل لسان

 كالم العدى ضرب من اهلذاين           وهلل سر يف عالك وإمنا
  

هكذا بدأ قصيدته قوايً المعاً فياضاً، وانظر إيل قوة األسر، وبراعة االستهالل، وإشراق الكلمات، وجزالة 
مل، فكأنه يفصل ثوابً زاهياً علي ممدوحه، أو يضع علي هامته اتجاً مرصعاً ، فهو حيطم شبه أعداء اجل

ممدوحه، وينسف أابطليهم، ويدفع اقواهلم هبذا القول البليغ السار، حىت ملا مسع أحد العلماء هذا املطلع 
 املرار قال: هذا وهللا هو الشعر.

  
 األرض ِبا رحبت كما وصف حاله: ولكنه حيارب حىت يف مصر، وتضيق به

  
 إذا عظم املطلوب قل املساعد     غريب من اخلالن يف كل بلدة

  



ويصل إليه عيد الفطر وهو يف مصر، فال يفرح ابلعيد وال يبهج به، وال حيتفي به؛ ألنه غريب شريد طريد 
 مكبوت، بل ينفجر انقماً غاضباً ابسراً عابساً ليقول:

  
 مبا مضي أم ألمر فيك جتديد      اي عيد عيد أبية حال عدت 

 فليت دونك بيد دوهنا بيـد         أما األحبة فالبيداء دوهنم
  

هبذا املطلع البارع املعرب املصور يبدأ بكاءه، ويستهل عويله، فهو أبداً غاضب كالليث، جاهم كالليل، اثئر  
وانه ورفضه ، وهو دائماً معارض، تغلي كالربكان، عاصف كالريح، يعلن للمشاهدين كل ساعة مترده وعنف

نفسه ابلغصص من زمانه وبين جنسه. إنه عند نفسه مظلوم معتدى عليه مقصود ابإليذاء ، حتبك له 
 املؤامرات، وتنسج له العدوات، وتلفه املصائب من كل جانب، وَيتيه املوت من كل مكان وما هو ِبيت.

 إهنا عقوبة من هللا ألعدائه كما يقول:  
  

 أنكر أين عقوبة هلـم        إين وإن ملت حاسدي فما 
  

 الشاعر الثائر
  

هذا الشاعر حمرتف متدفق ، له معاانة متور يف صدره ، وعنده صراع داخلي يتفاقم يف جواحنه ، فهو كتلة 
من الغضب علي املخالفني ، وهو شهاب اثقب علي أعدائه ؛ ألهنم رفضوا االعرتاف به، وصادروا جهوده، 

 فهم والزمان واملكان واألصدقاء والسلطان بل اجلميع ضده:  تتكروا ،و 
  

 كل مبا زعم الناعون مرهتن    اي من ذكرت علي بعد مبجلسه

 مث انتفضت فزال القرب والكفن     اي كم قتلت وايكم مت عندكم
  

يشيعون هنايته وهو مل إنه اقوي من أعاصري اخلصوم، وأعيت من أراجيف األعداء، فهم مييتونه وهو مل ميت، و 
ينته، فهو ساكن يف ضمائر اجلمهور ، خالد يف سفر اإلبداع، موجود يف ديوان العبقرية، إن حساده يريدون 

 شطب امسه من سجل العظماء ؛ فيغضب ويثور وحيتج ويرفض:
  
 فال أعاتبه صفحاً وإهوان   أبدو فيسجد من ابلسوء يذكرين 



 ن النفيس غريب حيثما كانإ   وهكذا كنت يف أهلي ويف وطين
  

حسبك هللا من شاعر تتحدي األزمات ، وتدوس املنااي، وجتتاح معاقل اخلصوم، وتواجه املوت الكاحل هبمة  
 كالدهر وعزمية كالفجر.

والرجل جمروح يف الصميم، مكلوم يف سويداء القلب من أانس ما قدروه حق قدره، وما احرتموا منصبه 
 السامي يف األدب:

  
 إذا خل يف قلب فليس حيول    وجع احلساد داو فإنهسوى 

 وإن كنت تبديها له وتنيل     وال تطعمن من حاسد يف مودة
  

هكذا جرب وذاق وجع احلساد، واكتوى بنارهم، وتلظى برمضائهم. إن املتنبئ شاعر جمدد يف عامل الشعر، 
ياسي، وضيوف حفالت مراسيم تكرمي ليس تقليداً علي مذهب شعراء املناسبات، ورواد مقاهى النفاق الس

الوفود، فهو ال ينتظر من اخلليفة أن يقول: اي غالم أعطه ألف دينار ، وأركبه بغاًل، واهده جارية؛ كال، بل 
 هو كما قال عبد هللا الربدوين:

  
 كاد من شهرة امسه ال يسمي       من تلظي ملوعـه كاد يعمي 

 تستحق ركالً ولطمـا اوجهاً    من تداجي اي بن احلسني أداجي 
  

 إن هذا الشاعر يرفض أن يسام اخلسف:
  
 ما جلرح مبيت إيـالم      من يهن يسهل اهلوان عليه  
  

 وهو يري أن املوت علي عز أجل وأشرف من حياة علي مهانة وذلة وخسة:
  
 متت وتالقي الذل غري مكرم     وإن مل متت حتت السيوف مكرماً   
  



رحيك من مطالعة كتاب يف فن االستجداء واالستخذاء، لتكون من حفظة متون الذل، إنه يف هذا البحث ي
ومن طالب مدرسة اخلنوع واجلنب، وهو يري أن من مات حتت غبار املعركة لنصرة مبادئه، ال يذوق من 

 طعم املوت إال كما يذوقه صريع الشهوات وعبد النزوات:
  

 ت يف أمر عظيمكطعم املو          فطعم املوت يف أمر حقري 
  

 وهو معذب بنفسه الطموحة التواقة؛ ألن بداخلها مهة عارمة ال يردها شيء: 
  

 فكل بعيد اهلم فيها معذب     حلا هللا ذي الدنيا مناخاً لراكب
  

 إنه الصمود أبداً، والتفوق دائماً، وهو مذهب الناجحني يف احلياة كما وصفه هو بقوله: 
  

 اجلود يفقر واإلقدام قتال       لهملوال املشقة ساد الناس ك
  

وانظر ما أحسن لفظ املشقة؛ ألنه عامل فائق يندرج حتته كل معاانة وجهد وتعب، ولفظ ساد أمجل من كل 
لفظ يف موضعه، فهو فصيح ابهر وضيء ، وهذه ألفاظ زادها القرآن مجاالً وروعًة وإشراقاً، وانظر إيل 

يفقر واإلقدام قتال: مع حسن التقسيم، ومجال الفواصل، وبراعة اجلرس، اإلجياز واالختصار يف قوله: اجلود 
 وحذف احلواشي واملعاضلة ، ويقول عن اندفاعه اجلارف، وبعد نظره، وتدفقه العاطفي املزلزل:

  
 مدى ينتهي يب يف مراد أحده      ولكن قلباً بني جنيب ما له  
  

 مسوه، حىت يقول يف جملس ممدوحه:إنه يريد االعرتاف من الناس بنبوغه ومكانته و 

 أبنين خري من تسعي به قدم   سيعلم اجلمع ممن ضم جملسنا  
  

ومهما خالفناه يف هذا التبجح املكشوف؛ فإننا نوافقه علي أنه انبغة يف عامل البيان، وأعجوبة يف دنيا الشعر، 
 ويكفيه هذا الذيوع األديب والشيوع الشاعري وهو ما يريده. 

 



 الذائغالشاعر 
  

ال أعلم شاعرًا فرض علي الناس إنشاد شعره وترديد أبياته كاملتنبئ؛ ألنه عاش ما يقول، وعاىن ما 
يتلفظ به ، وانصهر ابحلوادث فصورها شعراً، ولذع ابلنكبات فأرسلها أمثاالً، والبس التجارب فأبدعها 

ًا يف ديوان اإلبداع، وهاك بعض أبياته حكماً، فصار شاعرًا حمفوظًا يف الذاكرة حاضرًا يف األجيال ، خالد
 الذائعة الشائعة يقول:

  
 عدواً له ما من صداقته بد   ومن نكد علي احلر البد أن يري

  
إن من يقول هذا الكالم البد أن يكون مبدعاً موهوابً، أديباً جمرابً بليغاً عبقرايً، فاإلبداع خيرتع لك 

واهر املعاين، واألديب يصوغها يف قوالب أزهي وأهبي من املاس، العين اجلميل، واملوهوب تسعفه ذاكرته جب
 والعبقري يتفرد عن التقليديني والعاديني واجملرب له مدد من حياته الغزيرة ابألحداث الغنية ابحلوادث.

         

هم أن لو أن متحداثً أراد أن يقول معين البيت السابق نثراً لقال: إن الدنيا مشؤومة علي األخيار، تضطر 
حيتاج األخيار فيها إيل األشرار، فيحملوهنم وينافقوهنم جللب اخلري ودفع الشر؛ ألهنم مضطرون لذلك؛ 

فيصبح العدو اللدود عند الضرورة صديقاً يذل له، ويصانع ويداري ويداهن للمصلحة املفروضة، أو احلاجة 
ارة ونذالة الدنيا، لكن املتنبئ خيتزل هذا امللحة، أو الضرورة القائمة، ويكفي هذا ذلة لألحرار، وعلماً حبق

 السيالن، والثرثرة اللفظية يف بيت حمبوك مسبوك أمجل من جنوم الليل، وامثن من محر النعم فيقول:
  

 عدواً له ما من صداقته بد  ومن نكد الدنيا علي احلر أن يري 

  
ة االختيار ، ومجال وتعال معي ـ رعاك هللا، وضع أصبعك علي كل كلمة يف البيت لرتي روع

االنتقاء، وانظر إيل كلمة نكد وايهلا من لفظة معربة موحية، تشعرك ابإلمشئزاز من هذه الدنيا ، فهي دار 
النكد والكبد، وهي أبلغ يف موقعها من لفظة غريها مكاهنا، وكلمة احلر موحية فاتنة؛ ألن فيها معين األنفة 

 البيت، مث أنظر قوله عدواً له، وليس مبغضاً وكارهاً فحسب، بل والكربايء والشموخ، وهي اليت ابملقابلة يف
مث خيتار كلمة الصداقة، ولو أنه النفاق الظاهري، لكن ليقابل كلمة   عدواً كاشحاً النيب صلي هللا عليه وسلم

وال -العدو، مث َييت بكلمة بد وقد احتاجت هلا القافية حاجة األرض للمطر، فجاءت يف حملها ال و



ليتم هذا البيت الفريد. ولك أن تقول نثراً: إن احلقراء إذا انلوا العظماء فهو دليل علي عظمة هذا  شطط؛
العظيم ومسو قدره وجاللة مكانته وخطورة منزلته، ولكن املتنبئ يكسو هذه املعاين حلية ابهية ، ويوشيها 

 حبلة زاهية؛ لتبقي وتنقل وتعيش يقول:
  

 فهي الشهادة يل أبين كامل        وإذا أتتك مذميت من نقص

  
فأنظر إيل كلميت انقص وكامل وحسن املقبلة بينها ، وكلمة مذميت وكلمة الشهادة، مث ارجع البصر  

 كرتني يف سالمة هذا الذوق ، وجودة هذا اخلاطر، وخصوبة هذه الذاكرة.
  

يهزها هذا اخلطاب؛ ألن التبلد إن األمة أصيبت إبعياء يف البصرية ، وكساح يف الذوق ، فما أصبح         
الذهين مع خشونة الطبع وانطماس العبقرية زادها عمي عن مشاهدة مرابع اجلمال والبيان، ومطالعة البهاء 

واإلبداع يف هذا السحر من الكالم، والعذب من القول: ( َفَماِل َهُؤالِء اْلَقْوِم ال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن 
ولك أن تفهم الناس أبن نواايهم وحدها ال تكفي بلوغ املقصود، وان طموحاهتم  (78َحِديثاً()النساء: اآلية

قد تصطدم ِبوانع ال تسمح ببلوغ مقاصدهم، فكم من أمنية عذبة مل تتحقق، وكم من مراد يف األذهان مل 
وهذا كما  حيصل يف األعيان، لكن هذا الكالم قد يطري هباًء منثوراً ما مل يقيد بقافية مجيلة، وكلمة شاردة،

 فعله املنبئ بقوله:
  

 جتري الرايح مبا ال تشتهي السفن      ما كل ما يتمين املرء يدركه
  

فأنظر إيل قوة الفكرة، وحسن الشاهد، وحالوة السبك يف إجياز من القول، ولطف من العبارة، ورشاقة يف 
 املعين.

  
نية، ولكن هلا أسباهبا ومواهبها ، وكان املتنبئ إن الشيوع والذيوع للعامل والشاعر والواعظ والزعيم هبة راب

ذائغاً شائعاً حىت ذكر شارحو ديوانه أنه له مخسمائة بيت تدور علي ألسنة الناس، واصبحت بعض أجزاء 
أبياته كالسكر يف الفم، والطل يف الزهر، كقوله: )) فإن اخلمر معين ليس يف العنب((. وقوله: )) ان حتسب 

((/ وقوله ك )) ما جلرح ِبيت إيالم(( ، )) إذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه((، الشحم فيمن شحمه ورم
وقوله: )) علي قدر أهل العزم أتيت العزائم((، وقوله : )) وال يرد عليك الفائت احلزن(( غلي آخر ذلك 

بتذلة عند السمو البياين والرقي اللفظي واجلربوت العاطفي، فهذا الشاعر ليس خامالً يبحث عن املعاين امل



احلاكة واحلالقني والباعة ، وليس ابرداً يريد أن يقول كالماً مقفي وحديثاً موزوانً، ولكنه مبدع حر ليس 
عادايً، عند عاطفة فوارة، ونفس جياشة ، ومهة جمنحة، وذاكرة خالقة، مع حياة مليئة ابلعرب والتجارب؛ 

وادي وإال فما معين أن نري لعشرات الشعراء وهلذا كله صار أعجوبة يف شعره، شاغل للمجالس؛ حاضر للن
َتُة()املائدة:  أسفاراً من األشعار يف جملدات ضخمة وإذا هبا خامدة جامدة هامدة ميتة (ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَميـْ

 (، ومل يصل لنا من شعر مئات الشعراء إال عشرات القصائد الشاردة اليت هي عيون يف األدب مثل: 3اآلية
  
بك ، وهذا الذي تعرف البطحاء وطأته، وعيون املها، والسيف اصدق أنباء، وأمن تذكر جريان ) قفا ن0

بذي سلم، وعلو يف احلياة ويف املمات وجمالس وحي مقفر العرضات،..(( مع قليل من القصائد يف قوهتا مث 
هذذا املتنبئ تندرس بقية قصائدهم، وال يدري هبا إال ابحث، وال يعثر عليها إال منقب متخصص، إال 

األعجوبة فمجمل شعره ينشد بني الناس، وحكمته تدور بني العلماء، وقوافيه تدور دوران عيون احملبني يف 
 جمالس األنس كما قال هو : )) إذا قلت شعراً اصبح الدهر منشداً((.

  
رس جمدب، لقد أعفاان املتنبئ من شعر األعراب الذي ضيع أعماران يف وصف انقة عجفاء، وذكر منزل دا

وتذكر فتاة يف واد الغضا، ومدح شيخ قبيلته ال حيفظ الفاحتة،وسب قبيلة ألهنا منعته من وجبة العشاء، 
فجاء املتنيب فحذف هذه احلواشي، ونسف هذه احلواجز الرتابية لريقي ِبقاصد الشعر، مع ما عنده من غلو 

 ضخم املقاصد؛ امسع بعض ذلك:وإعجاب وتيه، وميزة املتنبئ أنه كبري املعاين جليل األغراض 
  

 يقول:

 وابألمن من هانت عليه الشدائد                 أحقهم ابلسيف من ضرب الطلى
  

 ويقول:

 حىت يراق علي جوانبه الدم                ال يسلم الشرف الرفيع من األذي
  

 ويقول:

 لمأجاب كل سؤال عن هل ب                من اقتضي بسوى اهلندي حاجته
  

 ويقول:



 ملا يشق علي السادات فعال               ال يدرك اجملد إال سيد فطن
  

 ويقول: 

 تعبت يف مرادها األجسام                   وإذا كانت النفوس كبـاراً 
  

 ويقول:

 رب عيش ألذ منه احلمام                 ذل من يغبط الذليل بعيش
  

 ويقول:

 وتلك خديعة الطبع اللئيم               يري اجلبناء أن العجز عقل
  

 ويقول:

 من اللسان فال كانوا وال اجلود                 جود الرجال من األيدي وجودهم
  

 وله يف هذا املذهب قطوف دانية من القول الثمني واملعين الرصني.
  

األدراج جعلها الناس قراطيس لقد شبعت قصائد كثري من الشعراء مواتً قبل أن تولد، فها هي الدواوين يف 
يبدوهنا وخيفون كثرياً منها، إذا قرأت أكثرها قلت: أحسن عزاء من كتبها يف مداده، وعوض هللا من طبعها 
يف ماله، حىت قال بعض األدابء: طالعت ديوان فالن بن فالن مث أخذته فأوقدت به انراً، وصنعت عليها 

الدورايت متطران بسيل جارف من القصائد ال تستحق دقيقة رغيفاً من الرب، وها هي الصحف واجملالت و 
واحدة ملطالعتها، وال تسمح لنا نفوسنا بقراءهتا؛ ألهنا مجل مرتاكبة تراكب النمل، مزدمحة ازدحام شعر 

النيص، ثقيلة ثقل دم الضرس، ال حترك يف السامع شعره وال هتز فيه ذرة، ومع ذلك يوصف هؤالء الشعراء 
ني واساطني البيان، رحم هللا امرءاً عرف قدر نفسه، وغفر هللا ملن كان يستحي من هللا مث من ابلنجوم واالمع

خلقه؛ فنحن اآلن وقعنا بني شعر يسمي عربياً وهو أعجم من العجمي، حروفه عربيه ومعانيه سوقية، يذوب 
دوا سبورة وال سخفاً، ويندي حقارة وخسة، وبني شعر عامي شعيب يصلح ألهل البادية الذين مل يشاه

طبشورة؛ ومل حيملوا قلماً وال ورقة، ويظنون أن حدود العامل ما بني خيامهم ومرعى أغنامهم، لعل مقصودان 
من دراسة املتنبئ أن نقول لرواد األدب وشداة البيان وحداو القافلة: حلقوا يف مساء افبداع واختاروا األروع 

جل يف عاله، الكتاب الذي أعجز العرب العرابء، واألحسن ، وارتقوا غلي مستوى فهم كتاب ربكم 



( ، ودعوان من هذا اهلزال 2وأسكت األدابء ، وأفحم الشعراء (َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيه()البقرة: اآلية
األديب ، والكساح اخلطايب ، الذي ليس له عمر مديد، وال مسقتبل عامر؛ ألنه ميت منذ والدته، حمكوم 

 (.24حلظة وجوده ( َفَجَعْلَناَها َحِصيداً َكَأْن ملَْ تـَْغَن اِبأْلَْمس()يونس: اآلية عليه ابلفناء من
  

 املتنبئ يلعب النفوس بتوجعه وتفجعه
   

إن النفوس ال حيركها أي كالم ، وال يهزها، أي حديث ألن هللا خلقها عارفة مميزة، تفرق بني 
يف اقتدارهم علي خماطبة النفوس، وأظن املتنبئ بلغ الغاية اجلميل والقبيح واجليد والرديء، والشعراء درجات 

يف إهلاب نفوس سامعيه، وحتطيم احلواجز بينه وبني حمبيه، لقد سبقه كثري من الشعراء إيل تلك املعاين الين 
 جاد هبا ، لكنه كساها رونقاً وحياة ومتعة فهذا أبو متام يذكر املصلحة من املصائب بقوله:

  
 فهو الذي أنباك كيف نعيمها              أصابك بؤسهاواحلاداثت وإن 

  
 لكن املتنبئ يسوقها يف هذه التحفة الرائعة:

  
 ومن الصداقة ما يضر ويؤمل               ومن العداوة ما ينالك نفعه

  
 فيطوف بعامل املعين الشمل األعم يف لفظ مرتقرق هبيج.

  
 ويقول شاعر إيران السعدي الشريازي:

  
 وأخري ابلبكى خبلت علينا               عيين غداة البني دمعاً  بكت

  
 أبن أغمضها يوم التقينا                 فعاقبت اليت ابملدع ضنت

        

 لكن املتنبئ سبقه فحفر يف ذاكرة األجيال، ونقش يف ضمائر الناس قوله:       
  

 ى ممن تباكيتبني من بك              إذا اشتبكت دموع يف خدود 
  



ويقول دانيت شاعر إيطاليا: إن السخفاء جيدون لذة يف تتبع عثرات العظماء، ولكن املتنبئ يتفوق 
 عليه ببيته الذائع املهيمن:

  
 فهي الشهادة يل أبين كامل                     وإذا أتتك مذميت من نقص 

  
ار روحه ِبعاانته، وذوابن حشاشته بقضاايه وميزة املتنبئ كما اسلفت تفجعه وحترقه ِبا يقول، وانصه

 يقول: واحر قلباه، مث يسكت، فكأن قلبه يريد أن يغادر حمله، وكأن ضلوعه تريد أن تنقض ، ويقول:
  

 هذي املدام وال هذي األغاريد               أصخرة أن مايل ال حتركين
  

 احقة، ويصيح ابكياً:فتشعر أن الرجل حلت به أزمة طاحنة، وكربة ساحقة ، وبلية م
  

 وعناهم من شأنه ما عنان                    صحب الناس قبلنا ذا الزمان
  
 ـه وإن سر بعضهم أحيان             وتولوا بغصة كلهم منتـ 
  

تسمع هذا فتحس بتعاطف وتضامن معه، فتشاركه هذا األنني املكبوت، والعربة املسفوحة، ويضج 
 ه فينفجر شاكياً:حباله ويضيف من عيش

  
 بغيضاً تنائي أو حبيباً تقرب               أما تغلط األايم يف أبن أري

  
فتعتقد أن الرجل ضاقت به األرض ِبا رحبت ملا اعرتاه من مهوم وغموم، وتشاهد لوحة من لوحاته 

 احلزينة وإذا به يرسم فيها:
  

 ه من نفسه الزمن ما ليس يبلغ              أريد من زمين ذا أن يبلغين
  
ولكنه ولألسف مل حيظ بنيل حظوظه، وإدراك رغباته، ألن مقاصده تنعكس، ومرارته تتقلب خاسئة  

 حسرية إليه، ويرثي أحد أصحابه فيبدأ البكاء بقوله:
  



 والدمع بينهما عصي طيع               احلزن يقلق والتجمل يردع
  

 جاحمة، ونفساً صامدة، ولكنها موجعة منهكة.فتجد مع أمل املصيبة روحاً واثبة، ومهة 
  

 وحيتج علي احلمي ويصيح يف وجهها:
  

 فكيف وصلت أنت من الزحام                أبنت الدهر عندي كل بنت
  

 فإذا الرجل مضرس ابألنياب ، جمرح ابملخالب ، تنهشه النوائب من كل جهة كما يقول::
  

 فؤادي يف غشاء من نبال               رماين الدهر ابألزراء حىت
  

 تكسرت النصال علي النصال                فصرت إذا اصابتين سهام
  

فهو حيسو كأس املعاانة قطرة قطرة، ويتجرع غصص الكرابت غصة غصة، وساحمه هللا، ليته رد األمر 
ُ لََنا ُهَو َمْوالاَن()التوبة: إيل فاطر السماوات واألرض، وسلم له أمره وردد (ُقْل َلْن ُيِصيبَـَنا ِإالَّ َما   َكَتَب اَّللَّ

(إن الناس ليسوا حباجة إيل كالم ابرد ثقيل، يطفئ جذوة اخلاطر، ومييت إشراق النفس، لكنهم 51اآلية
 حباجة مل يرتجم مآسيهم، ويشاركهم أحزاهنم، ويعزيهم يف مصاهبم، وخيفف عليهم من ويالهتم:

  
 يواسيك أو يسليك أو يتوجع           والبد من شكوى إيل ذي قرابة

إن الشعر التقريري اإلخباري أشبه أبخبار الطقس ، وأقام األسعار ، ودرجات احلرارة (َوَلَقْد فـَتَـنَّا 
َنا َعَلى ُكْرِسيِِّه َجَسداً مُثَّ َأاَنَب( )ّص:  ( .34ُسَلْيَماَن َوأَْلَقيـْ

  
 رمان فقال:إن املتنبئ عاش نعمة األمل، ولذة املعاانة، وسرور احل

  
 وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم           ذو العقل يشقي يف النعيم بعقله

  
فال حياة هللا لذة يف جهل، ومتعة يف ذل، وحياة يف خضوع، ومرخباً ِبوت علي عز، ومصيبة علي  

 كرامة، وتضحية معها جمد، يقول هو:



  
 طااي كاملزادوإن ترك امل              جزي هللا املسري إليك خرياً 

  
 فكل مشقة يف سبيل هينة، وكل تعب من أجل اجملد راحة، يقول:

  
 وتسلم أعراض لنا وعقول            يهون علينا أن تصاب جسومنا

  
 فما دام العرض مصون ، والعقل حمفوظ، فجرح اجلسم سهل يسري.

  
  



 شاعر احلنني وأستاذ الوفاء
  

 إيل أهله وشبابه وموطنه، حىت مع من طرده، وأقصاه ونفاه، أليب الطيب طعم خاص يف عامل احلنني 
 يقول لسيف الدولة بعدما فارقه إيل مصر:

  
 هوى كاسر كفي وقوسي واسهمي  رمي واتقي رميي ومن دون ما اتقي 

  
ومعين البيت أن سيف الدولة رماين ـ ساحمه هللا ـ ابجلفاء واإلبعاد وأان ال أستطيع أن أرميه؛ ألن له 

قليب حمبة دفينة، ووداً دافئاً، وميالً كامناً، كلما أردت أن أرميه وأنتقم منه كسر هواه وحبه يف قليب كفي يف 
 وقوسي وأسهمي، ولكن انظر إيل نصاعة البيت وحالوته وانسيابه.

  
 ويفارق أحبابه فيصرخ:

  
 وجداننا كل شيء بعدكم عدم              اي من يعز علينا أن نفارقهم

  
يوم ارحتلنا عنكم مكرهني أظلمت أمامنا الطرق، وسدت يف وجهنا األبواب ، ما عاد شيء  يعين

 يبهجنا، وما صار لدينا متعة تسلية ، وال منظر يعجبنا. بل قال عن وفائه وحفظه للعهد:
  

 لفارقت شييب موجع القلب ابكياً           خلقت ألوفا لو رجعت إيل الصبا
  

وصل بك الوفاء اي شاعر العربية. إن اإلحياء الشعري فوق قضية البحر والوزن اي هللا ! إيل هذا احلد 
والقافية والروي، إنه سحر جيري يف األبيات ، وسحر يكمن يف القصائد ، يفعل ابلرواح فعل الغرام اهلائج، 

 أو اهليام املائج، وللمتنيب يف ابب احلنني مقامات مثرية وشجون آسرة يقول:
  

 أطويل طريقنا أم يطول                ألنا بنجدحنن أدري وقد س
  

 وكثري من وردة تعليل                وكثري من السؤال اشتياق
  



هلل درك اي بن احلسني، اي صاحب البديهة احلية والقافية الذائعة، لقد سكبت علي قلوبنا فيوضات 
 من الشجون الذي ال ينتهي، واحلنني الذي ال يهدأ.

  
الشعراء الذين ميلؤون بطوهنم من طعام اخلليفة، حىت إذا أختم أحدهم قام ينظم قصيدة أما أولئك 

 طويلة ثقيلة ابردة مسجة، فلن تقرأ هلم جزاء وفاقاً علي بالدهتم وغباوهتم.
  

 ويقول أبو الطيب وهو حين ملدوحه، يعد حبسن تعاهده، وحفظ مودته:

 حببك أن حيل به سواكاً                     أروح وقد ختمت علي فؤادي
  

 فانظر كيف أغلق قلبه وسد منافذه لئال يصل إليه حمبوب آخر، وامسع إيل دفء هذا احلنني:
  

 إال انثنيت ويل فؤاد شيق                ما الح برق أو ترمن طائر
  

العب صايف الروح، تذكره املشاهد أحبابه، فيذكر م  إن مرهف اإلحساس النيب صلي هللا عليه وسلم
الصبا، ومراتع الشباب، ومعاهد الطفولة، ومنازل الصحاب، وخيام اجلريان، أما املعاق نفسياً ، امليت 

 عاطفياً، فله حديث مع اخلبز، وقصة مع الفول، وقصيدة مع التمر اهلندي:
  

 مل يدر كيف تفتت األكباد                    من مل يبت واحلب ملئ فؤاده
  

 :وقدمياً قال أحدهم
  

 بطنيا وأنساك اهلوى كثرة األكل           ولو كنت عذري احملبة مل تكن
  

 وقال آخر:
  

 ألست أري األعضاء منك كواسيا                  وملا دعيت احلب قالت كذبتين
  

 وقال آخر:
  



 لنحن أغلظ أكباداً من اإلبل            يبكي علينا وال نبكي علي أحد
  

 ابت حشاشته مما به من احلنني يقول:أما املتنبئ فقد ذ
  

 فعجبت كيف ميوت من ال يعشق             وعذلت أهل العشق حىت ذقته
  

 ويقول:
  

 لوال خماطبيت إايك مل ترين             كفى جبسمي حنوالً أنين رجل
  

  



 املتنبئ واحلب
  
  

أهبي عبارة يف ديوان املعرفة، إنه صلة الروح احلب أرق كلمة يف قاموس احلياة، وأمجل لفظة يف دفرت الوجود، و 
ابلروح، وضم القلب ابلقلب، وعناق النفس للنفس، وأعرف ِبعاين احلب وأسراره هم الشعراء؛ ألن 

 عواطفهم جائشة، وجواحنهم جمنحة ، ومنهم كبريهم الذي علمهم سحر الكلمة وهو املتنبئ.
  

 إذ يقول:وتعال معي يف هبو احلب ومع أيب الطيب         
  

 وجوى يزيد وعربة ترتقرق               أرق علي أرق ومثلي أيرق       

 عني مسهدة وقلب خيفق           جهد الصبابة أن تكون كما أري       
  

فأنت تري أنه كالم خبري ابحلب ، بصري ِبذاهبه، غامض علي حقائقه، وانظر إيل تفننه وعجيب 
 لضمري، وغيض الدمع وابتداره يقول:اقتداره يف الرقيب، وخيانة ا

  
 وغيض الدمع فاهنلت بوادره            حاشى الرقيب فخانته ضمائره

  
 وصاحب الدمع ال ختفي سرائره             وكامت احلب يوم البني منهتك

  
 فهو ليس صانع كالم، وال مزخرف قول، بل ذائق عارف، ويقول يف مطلع قصيدة:

  
 وبكاك إن مل جير دمعك أو جري                    تصرباابد هواك صربت أم مل

  
فهو يصف لك ظاهرة من ظواهر احلب، وهو جتلد احملب وكتمانه حلبه، ولكن دمعه يفضحه رغم 

 حبسه.ويقدم لك نفسه علي أنه مصاب بداء احلب، قتيل ابألعني النجل:
  

 ظن أن اهلوي سهل نذير إيل من                 فمن شاء فلينظر إيل فمنظري 
  

 مث تشرق نفسه ِبعين بديع من معانيه الفائقة:



  
 عن العذل حىت ليس يدخلها العذل                      كأن رقيبا منك سد مسامعي

  
 وهو معين معروف عند الشعراء ، يقول حممد بن داود:

  
 وآخر يرعى نظري ولساين            كأن رقيباً منك يرعى خواطري

  
 َييت بصورة خالبة تفرد هبا ـ فيما أعلم ـ يقول: مث
  

 وتنهدت فأجبتها املتنهـد          قالت وقد رأت اصفراري من به
  

 فهو شاعر ثري التجربة، عامر املوهبة، صحيح احملبة، يقول:
  

 ولو رآها قضيب البان مل ميس         خريدة لو رأهتا الشمس ما طلعت
  

يف ذهنه، وجودة خاطره ابملوصوف ، وسرعة استحضاره للمشاهد، فانظر إيل حضور الصورة 
 ويقول:

  
 يف ليلة فأرت ليايل أربعا             نثرت ثالث ذوائب من شعرها

  
 فأرتين القمرين يف ليل معا            واستقبلت بدر السماء بوجهها

  
ملشاعر، جاف العواطف، بل إن صاحب هذه البيات له ذاكرة وقادة، وطبيعة منقادة، فليس ابرد ا

 هو أحق بقول القائل:
  

 يكا خيشى عليه من تلهبه               وقاد ذهن إذا سالت قرحيته
  

وكلما غري قافيته خضرته صورة من احلب والنسيب يف حلل وارفة من بديع الوشي، وغايل النسيج، 
 يقول يف مقام آخر:

  



 من العقول وما رد الذي ذهبا          عجبنا فأذهب ما أبقي الفراق لنا
  

 سوائالً من جفون ظنها سحبا           سقيته عربات ظنها مطـراً 
  

إنه التفرد يف اجلودة، والتوحد يف اآلله، حىت يفرض عليك االستماع له، واإلعجاب بنتاجه الرصني ، 
وهو يناجي األرواح ِبا  ألن الرجل عميق يف فنه ، موهوب يف عطائه ، واصيل يف موهبته، وانظر إيل قصيده

 حيمله من حب وحنني وشوق ولوعة، يقول:
  

 طوال وليل العاشقني طويل                ليايل بعد الظاعنني شكول
  

فانظر إيل حسن أتتيه للمعين، وبراعة استهالله، واكتمال هذا البيت، حىت صار كالعنوان علي 
 والوجد للمنازل يف هذا املطلع اخلالب:الكتاب، والوشم علي الكف، وأنصت هلذا االلتياع 

  
 أقفرت أنت وهن منك أواهل            لك اي منازل يف القلوب منازل

  
فتبقي تردد معه مشدوها بطريقة اختياره ومجال بنائه، وهذا مطلع أنيق يظهر مادة الغرام يف نفس 

 هذا الشاعر املوهوب يقول:
  

 أبن تسعدا والدمع اشفاه سامجه             وفاؤكما كالربع أشجاه طامسه
  

فهو ميزج الكلمة ابحلب العاطفي ابحلنني مع سهولة راقية يف اللفظ. وجزالة وارفه يف املعين. ومذهب سديد 
يف اإلبداع ، فحب املتنبئ ميل إيل اجلمال، وإعجاب ابحلسن، وشغف ابلبهاء، وهو ليس وقفاً علي املرأة، 

أو صديق، أو منزل، أو دار، ألنه ألوف حيفظ العهد. ويرعى الذمة،  بل حب وفاء ألصحابه ، من ملك،
ويتعاهد الذكرايت، ويرعى الوداد، ويبكي بكاء البطال، ويتفجع تفجع الشجعان ، ويتوجع توجع العظماء، 
ولكنه يف النهاية إنسان له قلب ضعيف. وعواطف متأجحة، ودموع حارة، ونفس تذوب للجمال ، وتطري 

 وتعشق احلسن.إيل الكمال، 
  

  



 العلماء يستشهدون بشعر املتنبئ
  

ما رأيت عاملًا فذاً جاء بعد املتنبئ إال استشهد بشعره يف معرض حديثه، من موعظة وتفسري، أو 
سلوك، أو تربية، أو اتريخ، وقد مسحت كتباً كثرية شهرية فإذا للمتنبئ عشرات األبيات منثورة يف 

علوم الدين للغزايل فله عنده قرابة عشرين بيتاً، وابن اجلوزي غصون هذه اجمللدات، مثل إحياء 
مغرم يف كتبه ابملتنبئ، وابن حزم مولع بشواهده، وابن تيمية يهش لنوادره، ويورد بدائعه، وابن 
القيم ينتقي مقطوعات مثينة يف كتبه، وعلماء الرتاجم يوشحون السري بشعره، واملؤرخون تسعفهم 

ستنتاج، والوعاظ يهزون الناس بقوافيه ، وامللوك يديرون أدبه يف جمالسهم، أبياته عند العرض واال
واألدابء يضمنون نتاجهم فيض املتنبئ، والكتاب يزينون مقاالهتم بتحفه الغالية، وابجلملة فال 
أعلم شاعرًا عربيًا قدميًا أو حديثًا شرق وغرب شعره، وخلد نتاجه كهذا الشاعر، شهادة يؤديها 

 ويقوم هبا الشعراء، ويصدقها أرابب البيانن وكأن املتنبئ يعين هذا ملا قال يف شعره:األدابء ، 
  

 جدار معلي أو خباء مطنب                    إذا قلت مل ميتنع من وصوله
  

وقصدي من هذا الفصل إخبارك أن الشاعر الفذ هو من بقي حضوره، ودام ذيوعه، وفرض 
حاسديه، وكذلك كان املتنبئ ، فهو أشهر شاعر مسع به  احرتامه علي حمبيهن ووجوده علي

الناس، واحتفلت بشعره املنابر، وهضمت مجله الدفاتر، وتشنفت بقوافيه اآلذان، ولعلت 
 بقصائده اجملالس ليصح يف شعره قوله:

  
 وأمسعت كلمايت من به صمم                  أن الذي نظر األعمى إيل أديب

 تنبئجواهر مثينة يف عقد امل
  

أهدي املتنبئ لألدب العريب جواهر مثينة من غاَل الكلم، يعرف قيمتها هواة احلرف ، فغريه من 
الشعراء أحسن من بعض أبياته، ولكن هذا الشاعر أحسن يف قصائده، وهذه مجاليات فاتنة من 

 جيد شعره، ال حيدها فن من وصف او غزل أو مدح أو حكمة، خذ قوله يف الصفح اجلميل:
  



 تظن كرامة وهي احتقار                وفيك إذا جىن اجلاين أنة
  

فأنت لو ذهبت تنثر العقد الفريد، جلعلته كالماً منثوراً ال حيفظ، وال ينقل، وإمنا سبيله اإلمهال واإلغفال، 
 ولكن طالع إيل سبقه للمعين، وسبكه للفظ، ورشاقته يف العرض ، وعلي قوله تعايل عن األعداء: (َلنْ 

 ( يقول:111َيُضرُّوُكْم ِإالَّ أَذًى()آل عمران: اآلية
  

 كأهنم يف اخللق ما خلقوا بعد                     وحيتقر احلساد عن ذكره هلم
  

وهذا غاية املدح يف عظيم ميتهن أعداءه، وحيتقر حساده ، إيل درجة أنه يعاملهم معاملة املعدوم الذي مل 
 ذا املتفرد اللوذعي.خيلق بعد، وهل هلذه سابقة هل

  
 ويف الذكر احلسن وتصويره ابحللل اجلميلة اليت تسرت اجلسم يف هباء، وتظهر امللبوس يف سناء يقول:

  
 عدم الثناء هناية اإلعدام               ورفلت يف حلل الثناء وإمنا

  
 ين برتصد وتعمد.فهو حائك جييد نسج الكالم بعناية، وخيتار الكلمات بقصد، ويعمد إيل أجل املعا

  
 ويف ابب كل حالف مهني، يفاجئنا بنظرية تربوية ونفسية ال أعلم أحداً سبقه إليها فقال:

  
 ما دل أنك يف امليعاد متهم                  ويف اليمني علي ما أنت واعده

  
ٍف َمِهنٍي( )القلم:  (.10فكثرة احللف مظنة الكذب (َوال ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ

  
غة إال أصابت كبد العين إبجياز من القول، مع سالمة من اإلعياء اللفظي، وجناة من اإلسفاف ، هل البال

 وترفع عن الرخيص من اللفظ.

   

 ويف مسألة : وجزاء سيئة سيئة مثلها، تثور ذاكرته اهلادرة هبذه احلكمة.
  

 ومل أمل املسيء فمن ألوم               إذا أتت اإلساءة من وضيع



  
البيت له قوته ومسو معناه، ما يكفل له اخللود واالنتشار؛ ألن الناس يعيشون كل يوم هذه املأساة ، وهذا 

 وهي جناية األنذال ، ومحاقات األشرار الذين يستحقون التبكيت والقصاص املر.

 ، والبارود وحيلق عالياً يف املدح؛ ليصف ممدوحيه ابلشجاعة، إيل درجة أهنم يرون املوت أمنية، والفناء مطلباً 
 مسكاً زكياً يف األنوف، فيقول:

   

 وينشـقون من البارود رحيان                    كأهنم يردون املوت من ظمأ

 وكأين ابملمدوحني وقد ذابت نفوسهم فرحة، وامتألت صدورهم هبجة وعمت وجوههم نضرة النعيم. 
  

 ي أديب فيقول يف ممدوحه:ويغوص ـ حسبه هللا ـ ابقتدار وموهبة ذكية علي معين شرع
  

 مل أتت يف السر ما مل أتت إعالن              عليك منك إذا أخليت مرتقب
  

فهو يصفه حبياة الضمري، وحضور املراقبة، والوضوح املشرق، والبعد عن النفاق وااللتواء، وهذا من دقيق 
ر اجملوج، الذي توارد عليه الشعراء ، من أن فهمه، ومن ثراء خمزونه الثقايف اجلياش: ألننا سئمنا املديح املكر 

 ممدوحه يكرم الضيف، ويضرب ابلسيف ، وينحر الناقة السمينة، ويقتل البطل الصنديد.
  

 وتعال إليه وهو ينوه بنفسه علي عادته يف اإلعجاب هبا، واالفتتان جبدارهتا، يقول:
  

 اخليل تلتقيعفايف ويرضي احلب و            وما كل من يهوى يعف إذا خال
  

 فهما تقوى يف خلوة حيث ال رقيب إال هللا، وال حارس إال الضمري.
  

 وله فلسفة ابهية، ونظرات جسورة، وأتمل دقيق، يقول يف احلب:
  

 ويف اهلجر فهو الدهر يرجو ويتقى            وأحلي اهلوى ما شك يف الوصل ربه
  

قالب، حىت كأنك متضغ حبات السكر، أو تعب ماء منرياً، ومع جزالة املعىن حالوة يف اللفظ، ونضارة يف ال
 أو تذوق عسالً مصفى.



  
وهو ابرع يف جل حكمه، ويف غالب مدائحه، ويف أكثر مذاهبه الشاعرية، واستمع إليه ليحدثنا عن قضية 

 عاشها الناس مجيعاً ولكنهم يغفلون عنها، يقول :
  

 خترقت وامللبوس مل يتخرق                   إذا ما لبست الدهر مستمعاً به
  

فقف بقلبك أما هذه اللوحة اهلائمة احلسناء، وأقرأ مجلة لبست الدهر وكلمة خترقت، مث أتمل املعين وتدبر 
مفهوم الكالم؛ لرتى عقل شاعر جبار، وأديب خطري، ويتحفنا ـ ال فض فوه ـ بفائدة علمية جليلة، لكنه ال 

 حمالة، فيقول يف خشوع القلب:يهديها لنا ساجمة بل مزينة معطرة 
  

 إذا كان طرف القلب ليس مبطرق          وإطراف طرف العني ليس بنافع
  

فالقلب طرف كما للعني طرف، وله إطراق كما إطراق العني، لكن إطراقه أمسي وأجل، فيا هلا من صورة 
 بديعة، ومن خيال خصب.

  
 نه، يقول يف جودة استماع ممدوحه إذا سئل العطاء:وله يف عامل التمثيل بروز وسبق يناسب تقدمه يف ف

  
 قميص يوسف يف أجفان يعقوب                كأن كل سؤال يف مسامعه

  
وكأين بك وقفت علي نصف البيت األول تنتظر املشبه به، وتتحرى صورة بديعة من التمثيل تشبع اخليال، 

مق، املنتزع من القرآن الكرمي، فيمتلئ اجلو هباًء ومتأل العطفة، فيسعفك هبذا الوصف املشرق الوضيء السا
 وسناًء وإبداعاً.

  
 ويشيع ممدوحه بعدما ارحتل من هذه احلياة فيتوجه بقوله:

  
 ملا انطوى فكأنه منشور                  كفل الثناء له برد حياته

  



حياته، فهو مل ميت أصالً فله من  فما أبدع ما قال، وما أطرف ما نطق به، وانظر إيل قوله كفل الثناء له برد
احلضور والذكر اجلميل والثناء احلسن ما جيعله حياً بني حمبيه، وانظر إيل قوله ملا انطوي فكأنه منشور، فهو 

 قماش يطوى وينشر ـ يطويه املوت، وينشره الثناء احلسن. 
  

 ويصف ممدوحه بعلو اهلمة واالبتعاد عن الكسل واخلمول فيقول:
  

 يؤرقه فيما يشرفه الفكر                   د العني من غري علةكثري سها
  

فطالع املديح الدقيق، واالحتزاز يف قوله من غري عله، ليبعد عن ممدوحه سهاد املرض، كما قال عز وجل: 
سهره يف (. مث اختياره لكلمة يؤرقه، فهي أمجل من ينبهه وي22)خَتْرُْج بـَْيَضاَء ِمْن َغرْيِ ُسوٍء ()طـه: اآلية

موضعها، مث إن سهر ممدوحه ليس علي معصية أو سلوة أو هلو، بل هو تفكر فيما يرفع ذكره، ويبين جمده ، 
 ويتلطف يف بديع مدحه ويقول:

  
 شجاع مىت يذكر له الطعن يشتق                  فال تبلغاه ما أقول فإنه 
  

 ي مدي قوة أسره، ومعرفته أبسرار التأثري.فارع مسعك هلذه الشفافية املرهفة، والروح املتألقة؛ لرت 
  

 ويعتذر لنفسه يف احلب، ويلتمس من الالئمني العذر له فريسل لنا هذه اجلوهرة:
  

 ولكن من يبصر جفونك يعشق                  وما كنت ممن يدخل احلب قلبه
  

لشعر، ويف اقتناص درر القريض، فهل مسعت أن شاعراً سبق هذا اإلمرباطور إيل هذا الفتح املبني يف عامل ا
 والغوص علي جواهره، فحيا هللا فصاحة بذكاء، وبياانً بفهم، وبالغة بعبقرية. 

  
واملتنبئ سابق يف نقل الصورة إيل املشاهد، ورسم املثال يف الذهن، فهو أبرع يف الرسم من ريشة رسام حذق 

 متمرس، امسع له يقول:
  

 وأحسن من يسر تلقاه معدم                     ألذ من الصهباء ابملاء ذكره
  



فمذهب التجديد حيمل لواءه هذا الشاعر املصقع؛ لننا بقينا قبله نعيش علي مديح مطرد تقليدي ال يغري 
وال يبدل، يوصف فيه املمدوح ابلليث والغي وأن كفه غمامة، وبيته منهل ماء، وانره من الكرم ال تنطفئ 

 وظة عن ظهر قلب.إيل آخر تلك القائمة احملف
  
 وتعال إيل ورقة من دفرت اخرتاعه، وديوان إبداعه يقول فيها: 
  

 وابألمن من هانت عليه الشدائد                أحقهم ابلسيف من ضرب الطلي 
  

ومعناه أن أوَل الناس أبن يتقلد السسف والوالية من ضرب رؤوس األعداء بسيفه أي شجاعاً ، وأوالم أبن 
عدوه من هانت عليه شدائد احلياة ومصاعب العلياء وغمرات احلروب، إن إبمكان أي َيمن جانب 

خطيب أن ميطران هبذا املعين يف نثر هبيج، لكن أن يقدمه لنا يف لوحة مائسة ووشي منمنم فهذا من مهمة 
 أيب الطيب شاعر الدنيا.

  
 وهو يتحفك بتجربة رائدة عثر عليها يف حياة املتاعب والعواصف يقول

  
 وما املن إال ما رآه الفىت أمنا                  وما اخلوف إال ما ختوفه الفىت

  
فليس اخلوف هو ما أتت به احلوادث والنكبات، وإمنا شعور املرء ابخلوف أعظم من نفس احلدث كما قال 

 أحدهم:
  

 وأعظم مما حل ما يتوقع                   لعمرك ما املكروه إال انتظاره
  

 ونك ـ رعاك هللا ـ نفحه زكية من حديقة فكره املغدقة:ود
  

 علي نظري إليه وأن يذوبوا                  وللحساد عذر أن يشحوا
  

 ليه حتسد احلدق القلوب                 فإين قد وصلت إيل مكان
  



وقلبه شهيد، وريشته تقطر  فالرجل ال يفارقه مجال العبارة، وخصوبة اخليال، وروعة التعبري، فبديهته حاضرة ،
إبداعاً وفتنة. وما مسعنا بشاعر اعتذر حلساده وساحمهم إال هو، وليس كرماً منه هلم، وإمنا نكاية هبم، ورفعة 

 للمدوح حبيلة ذكية.
  

 وقف قليالً معه وهو يتحدث مع الزمان، يقول:
  

 فسرهم وأتيناه علي اهلرم              أيت الزمان بنوه يف شبيبته
  

فهو يري أنه متأخر رتبة ، ولو أنه متقدم لفظاً؛ لن الزمان الذي عاش فيه زمان ال يقدر العظماء، وال حيتفل 
 ابلنوابغ، وال يكرم األفذاذ، ويقول أيضاً:

  
 ما ليس يبلغه من نفسه الزمن                    أريد من زمين ذا أن يبلغين 

  
نه ، وال حساد يرتكونه، وال امللوك حيتفلون به، ولكن عزاؤه هذا فال زمانه يساعده، وال أصدقاؤه يعضدو 

الشعر السائر اخلالد، الذي يبقي عبقة يف أنوف اجلهابذة، ودوي صوته يف آذان األجيال، فهو أعظم شاهد 
 علي جدارة هذا النابغة، وسطوعه وملوعه، كما قال:

  
 املرء أمنلة العشر تداول مسع               وتركك يف الدنيا دوايً كأمنا

  
  

 املتنبئ وجنون العظمة
  

املتنبئ شاعر هائج مائج، هدار موار، كالربهان يرمى ابحلمم ، مارد كالريح القاصف العاصف، فهو ال يؤمن 
ابملهادنة والرتوي واالنتظار، فهو إما متوجع متفجع، وإما شاك ابك، وإما غاضب انقم، وإما مظلوم 

غري أنه ليس ساكناً كامناً، بل هو يف احلقيقة مالئ الدنيا،وشاغل الناس،  مهضوم، وإما ساطع المع،
 وبسبب هذه املعاندة واإلابء واملشاكسة طار ذكره، وشع بيانه، وساح يف الناس أدبه.

  
إن الذين يريدون التأثري يف األجيال ، مث ال ينفضون من حوهلم بنتاجهم وعلمهم وأدهبم وخطبم، إمنا هم 

 أحياء، وما يشعرون إاين يبعثون.أموات غري 



  
إن أهل الدعة واخلمول نسخ مكررة، يراها الناس ملء الشوارع واألسواق، ولكن العباقرة أندر من الكربيت 
 األمحر، فهم يشاركون الناس يف الصورة الظاهرة ، ويفوقوهنم يف املواهب والصفات، كما قال املتنبئ نفسه:

  
 فإن املسك بعض دم الغزال                وإن تفق األنم وأنت منهم

  
 طغى به بيانه وحدثته نفسه أبنه فريد العامل، ووحيد الدهر، ورجل الدنيا، فرتجم شعراً، يقول: 
  

 أي عظيم أتقي                أي حمل أرتقـي 

   ه وما مل خيلق                         وكل ما قد خلق اللـ

 كشعرة يف مفرقي                     حمتقر يف هـميت
  

نستغفر هللا ونتوب إليه من هذا الغلو الفاحش، والطغيان اجلارف، وكما سلف معنا فقد نظر العمى إيل 
 أدبه ومسع الصم كلماته:

  
 وأمسعت كلمايت من به صمم                  أن الذي نظر األعمى إيل أديب

  
 كون:وهاهو يصف نفسه أبعجوبة الزمان واندرة ال

  
 كأين عجيب يف عيون العجائب                إيل لعمري قصد كل عجيبة

  
 وأي مكان مل تطأه ركائبـي               أبي بالد مل أجر ذؤابيت

  
وهو عند نفسه وحيد يف اببه، مل ينسج علي منواله أحد ، ولن يتكرر وجوده يف الناس، وشعره حديث 

 البشر وقضية القضااي:
  

 ويسهر اخللق جراها وخيتصم                   جفوين عن شواردها أنم ملء
  



فالناس مشغولون بشعره، منهمكون يف عظمته، مستغرقون يف دراسة أدبه، هكذا يتصور ويفكر ويقدر، بل 
ينصحك أن ال تسمع إال له، وال تنظر يف شعر سواهن فإن غريه إذا تكلم فسد الكالم ومج احلديث 

 ورخص القول:
  
 قد أفسد القول حىت أمحد الصمم                ال تبال بشعر بعد شاعرهو 
  

 ويري أن الشعراء قد عجزوا عن جماراته، وأفلسوا يف السباق معه، ويقول:
  

 أراه غباري مث قال له احلق                   إذا شاء أن يلهو بلحية أمحق
  

منه، أراه غبار املتنبئ السابق املتفرد، مث قال هلذا  أي أن سيف الدولة إذا أراد أن يضحك لشاعر ويسخر
 األمحق: أدرك ذاك اجلواد املضمر وهيهات ، مث يقول: 

  
 ولكنه من يزحم البحر يغرق                   وما كمد احلساد شيء قصدته

  
 فقد غرق احلساد يف حبر عظمته، وهو مل يرد ذلك أصاًل، ولكنهم هم الذين تعرضوا له.

  
ه يف مدح نفسه كلمات سائرة، مرة يثين علي نفسه اجلليلة عنده، العزيزة لديه، ومرة يبارك شعره ويتبجح ول

به، وأخري يصب جام غضبه علي أعدائه ويتعجب من جهلهم به وِبقداره ، وعدم اعرتافهم بنبوغه وتفوقه. 
لذي أوحي إليه من زخرف وامسع له يرتنح يف غمرة عجبه، ويسكر بكأس تبجحح، ويسبح يف خيال ومهه ا

 القول غروراً جاحماً ، وتيهاً جارفاً ، يقول:
  

 وحيداً وما قويل كذا ومعي الصرب                  أطاعن خيالً من فوارسها الدهر
  

 وما ثبتت إال ويف نفسها أمر                    واشجع مين كل يوم سالميت
  

 تقول أمات املوت أم ذعر الذعر                    مترست ابآلفات حىت تركتها
  

 سوى مهجيت أو كان يل عندها وتر                      وأقدمت إقدام األيت كأن يل



  
وكلما أردان أن نغضب منه هلذا اجلموح الطاغي، والتعايل املرفوض، أرضاان هبذا القول اخلالب، والسحر 

 .اجلذاب، واملنطق السالب للعقول، فسكتنا عاتبني
  

عن العباقرة جيدون حتدايً سافراً من األغبياء، وظلما ظاهراً من البلداء فتثور اثئرهتم ، وتغلي مراجلهم، 
وتضطرب جواحنهم، ومنهم هذا الشاعر الذي فتح جبهات مع خصومه، ودخل معارك ضاربة مع حساده، 

ند املتنبئ تواضع وأصبحت حربه معهم حرب بقاء أو إابدة، حياة أو موت، وجود أم عدم. ليس ع
الصاحلني ،وال إخبات األولياء، وال ورع العلماء؛ ألنه طالب شهرة قانص جمد، ابحث عن إمارة، ساع 

نـَْيا َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد اآْلِخَرَة()آل عمران: اآلية  (.152يلهث وراء اجلاه والصدارة َ( ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الدُّ
  

 وبلغ أطراف احلمى من يريدها              أال بلغ هللا احلمى من يريده
  

 املتنبئ والنجومية
  

خاص املتنبئ حرب النجوم يف عامل البيان، ورفض االستسالم خلصومه وأوصى حمبيه أن ال يرضوا بغري 
 النجومية:

  
 فال تقنع مبا دون النجوم                     إذا غامرت يف شرف مروم 

  
 لصدارة، متعب نفسه وغريه يف مباراة التحدي وإثبات الذات:فهو حاذق يف معرفة طرق ا

  
 تعبت يف مرادها األجسام                  وإذا كانت النفوس كبـاراً 

  
 وال يرضيه الرضي ابألقل، والقناعه ببعض اجملد ، بل البد من اجملد كله، والكمال أمجعه:

  
 كنقص القادرين علي التمام                     ومل أر يف عيوب الناس شيئاً 

  
وهو يفور غضباً ، ويثور بركاانً علي من يريد حتطيمه، والتقليل من شأهنن حىت غنه مر ببعض حساده يف 

 الطريق، فألقي عليهم هذه القذيفة:



  
 إيل سعيد بن عبد هللا بعران                   لو استطعت ركبت الناس كلهم

  
النتقاص من هذا األعجوبة ، إنه سوف يبوء إبمثه، وحيسو كأنه ندمه، ولو كان والويل كل الويل ملن أراد ا

 ملكاً مطاعاً، فهو جير كافور ملك مصر من علي كرسيه هبذه القذيفة:
  

 إن العبيد ألجناس مناكيد                     ال تشرت العبد إال والعصا معه
  

 و شويعر حقري صغري، وهو وحده اخلطري الشهري الكبري:ويف سبيل حتقيق جنوميته فكل شاعر سواه، فإمنا ه
  

 ضعيف يقاومين قصري يطاول                 أيف كل يوم حتت ضبين شويعر
  

 فالكرمي الذي ال حيتفل ابملتنبئ ، وال يكرم مثواه وحيسن وفادته، لئيم خسيس:
  

 وا وال اجلودمن اللسان فال كان                 جود الرجال من األيدي وجودهم
  

 والذي ال يستمع إليه غر بليد، يقول يف أحد هؤالء األغبياء:
  

 كأنك ما صغرت عن اهلجاء                  صغرت عن املديح فقلت أهجي
  

 وهو عند نفسه اندر املثال، ال يتكرر سبيه له، وهو غريب كما يرى يف نبوغه وفصاحته:
  

 غريب كصاحل يف مثوده          أن يف أمة تداركها اللـت
  

 وهو معدن آخر كما يري، له طينة أخري، فهو كما يعتقد م متفرد متميز:
  

 إذا عظم املطلوب قل املساعد                     وحيد من اخلالن يف كل بلدة
  

 وكأين به يرى سواه أقل منه رتبة، وأقصر قامة، واصغر قدراً:



  
 من ال يساوي اخلبز الذي أكله                  ورمبا اشهد الطعام معـي 

  
 وال ينسي أن يذكر أصحابه أبنه جنم:

  
 إذا حال من دون النجوم سحاب                     وإين لنجم هتتدي صحبيت به

  
 ويبشرك أن نفسه واثبة شابة، وبشاشة جياشة:

  
 حرابولو أن ما يف الوجه منه                 ويف اجلسم نفس ال تشيب بشيبه

  
فهو شاب اهلمة، فيت العزمية، متوقد القلب، ال يكل وال ميل، حىت يبلغ مناه من النجومية، والتحليق عالياً 
يف مساء النجاح، فلديه من الطموح غلي نيل مطالبه، وإدراك مقاصده، ما اتعب جسمه ، وأهنك روحه، 

 ة له عامرة:وعرضه للمخاطرة ومحله علي ركوب املهالك، وصح فيه قوله من قصيد
  

 وقصر عما تشتهي النفس وجده               وأتعب خلق هللا من زاد مهـه
  

 ومركوبه رجاله والثوب جلده           ويف الناس من يرضى مبيسور عيشه
  

 مدى ينتهي يب يف مراد أحده               ولكن قلباً بني جنيب ما له
  

 فيختار أن يكسى دروعاً هتده                  يري جسمه يكسى شفوقاً تربه
  
  

 رحلة ممتعة يف زورق اإلبداع
  
  

البد لعشاق البيان، وهواه مجال الكلمة ونصاعة القول ، من ذائقة فنية وحاسه سادسه للتمتع 
بطعم التأثري املشرق لسحر الكالم، وإال فال فائدة من عرض حتف البيان علي عمي البصائر، 



علي كل أكمه وأعشي، وما أعجبنا يف املتنبئ غلوه يف مدح نفسه. وال وإبراز خمدرات احلسن 
ثناؤه علي إجنازاته اخليالية، إمنا أعجبنا هذا الوهج الفين، والربيق الذي كاد يذهب ابألبصار ، مث 
مساء عبقريته، فهو بال شك صاحب قدح معلي يف صياغة الكلمة، ونسج اجلملة، حىت يلتفت 

ورون يف إعجابنا بشعره فقد سبقنا أساطني البيان، ودهانقة الفصاحة، هلا القلب ، وحنن معذ
  وأساتذة البديع،وكلهم معرتفون بفصاحة هذا الشاعر ، وأتلقه وانفراده ، فيها أخي اركب معنا

 يف زورق اإلبداع ورابنه أبو الطيب املتنبئ الذي يقول:
  

 صابتها العيونوعني قد أ           أن السابق اهلادي إيل ما أقوله 

  
وسوف نسوق مجالً ندية بسحرهن خمضلة بطالوته، عبقة ِبسك فنه؛ لتكون كالشاهد علي غريها، والدليل 

 علي سواها، وكفاك غرة الفرس، وثغرة احملب، ونون العني:
  

 وعني قد أصابتها العيون                        له عني أصابت كل عني
  

 ن نتاج هذا الشاعر الثائر الطموح والباقعة املتألق: وسوف نقتصر علي نون العني م
  

 يف العني فضل ولكن انظر العني                 قالوا خذ العني من كل فقلت هلم
  
  
  

 واآلن هاك هذه الفرائد
  

  
 وخري جليس يف األنم الكتاب

  
 يقول أبو الطيب :

  
 جليس يف األنم كتابوخري                  أعز مكان يف الدىن سرج سابح

  



فأنظر كم اهتدى إيل معين مثني رائد، مث أخذه فغسله وكواه، ووضعه وطبعه، وفصله بلفظ ساطع ، وتركيب 
متناسق خالب، فهل سبقه شاعر إيل اخرتاع هذا املعين ؟! إنه يقول لك: إن اشرف موضع يقعد فيه كل 

وزة، ويذود عن العرض، ويدافع عن الكرامة، ماجد نبيل هو ظهر الفرس، حىت يقاتل العدو، وحيمي احل
ويبين اجملد، وإن أفضل اجملالس حلق اجلليس، وإمداداً للعقل، ولكن أعد النظر يف رصفه للكلمات احلرة 

الراقية، وبنائه للبيت بال نشاز وال التواء، إن من الشعراء من قد جيود هبذا املعين؛ لكنه يضعه يف قالب فج 
 ضمائر ، والتقدير، والتأخري ، واإلسفاف ، واحلشو.بكثرة حروف اجلر وال

  
 ذو العقل يشقى يف النعيم بعقله

  
 يقول: 

  
 وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم                 ذو العقل يشفى يف النعيم بعقله

  
يب ال يقر هلل دره، هكذا فلتكن الذاكرة احلية، والذهن اخلصب املمرع، والتجربة الراشدة، إن العاقل األر 

قراره لعطشه، ومعرفته بتغري األايم، ودوران الليايل، ومفأجاة احلوادث، وهجوم املزعجات، أما الغيب احلايف ، 
  فهو كالبهيمة ال يري إال موطن قدميه، فهو يف شقاوته يتنعم جلهله ابلعواقب النيب صلي هللا عليه وسلم

سنة احلياة؛ من العسر لليسر، والغين والفقر، والسرور وقلة خربته ابلنوائب، وانطماس بصريته عن مشاهدة 
 ( .44الً( )الفرقان:واحلزن (أَْم حَتَْسُب َأنَّ َأْكثـََرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو يـَْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاأْلَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبي

  
جحيمه يف جنة(( ولكن تبقي  يقول شكسبري: )) الذكي يعيش من جنته يف جحيم، والغيب يعيش من

 الرايدة للمتنبئ والسبق.
  

 مصائب قوم عند قوم فوائد
  

 يقول:
  

 مصائب قوم عند قوم فوائد                    بذا قضت األايم ما بني أهلها
  



فتطري هذه احلكمة يف اآلفاق، وجتري علي األلسنة، وتكون حاضرة علي شفاه اخلطباء واحلكماء، وتشاهد 
البيت توقيع املتنبئ اخلاص الذي مييزه عن غريه، وانظر إيل مجلة بذا قضت األايم ما بني أهلها، فإذا علي 

هي عبارة مستقيمة صحيحة ال عوج فيها وال أمتاً ، مث أنظر إليه وهو يستفز ذهنك لترتقب احلكمة القادمة 
ق الرجل، وذكائه وسعة جتربته، فيبادرك هبا: مصائب قوم عند قوم فوائد، فتكون هذه احلكمة انطقة بعم

وهو االستفادة من نكبات الغري، وأخذ العربة من ذلك ، وهو منطق القرآن ( فَاْعَتربُوا اَي أُويل 
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واملتنبئ قدير يف جلب احلكمة الصادقة، ويف سبك اللفظ اجلميل، فليس شعره من شعراء األعراب الساذج 

 وليس من شعر حفظة املتون العلمية املقننة املتكلف ، بل هو سائغ للشاربني، يسر الناظرين.الباهت، 

 وال التذكري فخر للهالل
  

 يوم رثي والده سيف الدولة قال:
  

 لفضلت النسـاء علي الرجال          ولو كان النسـاء كمن فقدن
  

 ر للهـاللوال التذكري فخـ           فما التأنيث السم الشمس عيب
  

فأنت تشاهد انسياابً لذيذاً ال يعكره حشو يف اللفظ، وال يكدره غرابة يف اللغة، وال يشوهه تبذل سوقي، 
بل تشاهد الفخامة، فهو ميهد لك ابلبيت األول حىت إذا هتيأت لسماع النظرية، واستقبال الدليل ابشرك 

ص عنباً، خالف ما تشاهده يف كثري من الشعر ابلبيت الثاين يف رقة وعذوبة، فكأنك متضغ سكراً ، أو مت
 اإلنشادي اإلنشائي أو التقريري اإلخباري، أو الغريب الوحشي، وهلذا بز املتنبئ للشعراء يف هذا الباب.

  
 ذكر الفىت عمره الثاين

  
 يقول:

  
 ما قاته وفضول العيش أشغال                  ذكر الفىت عمره الثاين وحاجته

  



مقاطع من احلكمة النادرة، والوعى الراشد، والتجارب املماثلة وما هذا الرجل إال فيلسوف متأمل  فهذا ثالثة
، يستويل علي مكان اإلعجاب فيك، وانظر إيل إجيازه وفصاحته يف قوله: ذكر الفيت عمره الثاين، انتهي 

ريقاً، ولك أن حتدث العقالء املقطع ليكون قطعة ماس، أو حبة لؤلؤ مائسة ، تقلبها يف يدك فتزداد شرفاً وب
يف مسألة الذكر احلسن فتقول: ذكر الفيت عمره الثاين، فتقنع اجلميع جباللة هذا األمر والرتغيب فيه، مث 

تقول : وحاجته ما قاته، فتطبع درساً يف القلوب، درساً ال ينسى يف علم القناعة، أبقل لفظ، وأخف قولن 
شغال، فتزهد الناس يف التكاثر ، واالهنماك يف اجلمع والتكالب واصدق عبارة، مث تقول: وفضول العيش أ

علي الدنيا، فإذا عبارة وفضول العيش أشغال كتاج مرصع علي هامة كرمية، أو خامت علي رسالة، أو عنوان 
 علي كتاب، وانظر إيل قدرته يف طي مسافات املعىن يف اقتصاد من القول، وأهبة من البالغة.

  
 تنبال تنبالإن الثناء علي ال

  
 يقول: 

  
 إن الثناء علي التنبال تنبال               وقد أطال ثنائي طول البسه

  
ومعىن كالمه أنين قد أطلت الثناء علي هذا املمدوح لكثرة مناقبة، وجاللة قدره، وغزارة خصاله؛ فلذلك 

ناء عليه قصري وشحيح؛ ألنه ال وجدت جماالً للكالم، خبالف التنبال الذي هو القصري القزم التافة، فإانلث
جمال لإلسهاب يف وصفه ومدحه، وقد أراد يف هذا البيت أن يعتذر من اإلطالة ، فأيت أبحسن املدح يف 

ممدوحه ، مث ختم البيت بقضية عادلة، وكلمة سائرة، وهي أنه حبسب املمدوح كرماً ولؤماً، يكون املدح طوالً 
الناس وقصرهم، فكذلك الثناء ، وهذا من دقيق نظره، وجدارته من وقصراً، كما أن الثياب تفصل علي طول 

 اقتناص املعاين.
  

 إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته
  

 يقولك
  

 وإن أنت أكرمت اللئيم متردا                    إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته
  



افياً حافظاً جلميلك، ذاكراً معناه: أن الكرمي متلك وده ووفاءه ابإلحسان إليه؛ فيكون لك موالياً مص
إلحسانك ، خبالف اللئيم، فال يزيده اإلحسان إال مترداً وتنكراً؛ خلبث طبيعته، وسوء سريته، ولؤم خلقه، 

وغالب الناس يعرفون هذا املعين ، لكن تقدميه هلم يف عبارة شاردة، وحكمة فائقة، مطلب يهش له العقالء، 
املتنبئ ال يعاضل بني الكالم، وال يثقل البيت ابلضمائر ، وحروف  ويتوق له األدابء، وقد قلنا لك: إن

اجلر، والتقدمي والتأخري ، كما يفعله صفاف الشعراء ، الذين يثقلون السامع حبشو الكالم، وزائد القول. وكم 
ي مسعنا من عامة الناس من يردد هذا البيت فضالً عن طلبة العلم، وما ذاك غال الستيالء هذا الشاعر عل

 عرش الشهرة، وامتالكه ساحة األدب، وامتيازه ابألسر والتأثري .
  

 غرقت فيه خواطره
  

 يقول يف ممدوحه:
  

 من جمده غرقت فيه خواطره                   إذا تغلغل فكر املرء يف طرف
  

سعة  فهو هنا يرتقى بك عن مدح األعراب املكشوف إيل مدح دقيق، ومعىن عميق، يدل علي علو كعبه يف
االطالع، ورحابة املعرفة مع جودة اخلاطر يقول هنا: إن هذا املمدوح إذا غاص فكر اإلنسان يف جزء واحد 

من جمده الواسع، مواهبه اجلمة؛ استغرقت هذه الصفات كل خواطر هذا اإلنسان واستولت علي ذهنه 
لدقته وغرابته، ولكنه لذيذ  وحريته، فكيف بباقي صفاته وسائر خصاله، وهو ثناء اندر وقوعه يف املدائح

 تعشقه النفوس ألنه فريد متوهج. 
  
  

 الرجل يتقطع أسفاً ويعلن التمرد علي حياته
  
  

 وإن كان ال يغين فتيالً وال جيدي           متن يلذ املستهام بذكره
  

 ولكنه غيظ األسري علي القد        وغيظ علي األايم كالنار يف احلشا
  



، ويصرخ اندماً ، لكنه ال حيله له، بل هو مثل األسري يف قيده، ال ينفعه غصبه من هذا  هكذا يغلي غصباً 
القيد، وهو مشحون ابلسخط من بين زمانه؛ ألهنم أاننيون وطماعون ليس معهم حل إال السيف، حىت 

 حيكم هللا بينه وبينهم وهو خري احلاكمني:
  

 ا اتسعت يف احللم طرق املظاملإذ              من احللم أن تستعمل اجلهل دونه
  

 فتسقي إذا مل يسق من مل يزاحم                  وأن ترد املاء الذي شطره دم
  

 وابلناس روى رحمه غري راحم                   ومن عرف األايم معرفيت هبا
  

 وال يف الردى اجلاري عليهم آبمث                    فليس مبرحوم إذا ظفروا به
  
ذا رأيه الصريح يف بين جنسه ويف زمانه، إن الرجل ملتاع ملدوغ من حساده، منكوب من األعداء، ه

مضطهد من امللوك، ولكن كان هلذه النوائب نفعاً من إذكاء قلبه، واشتعال ضمريه هبذا العطاء اجلزل من 
مثلجاً كشعر املئات من  البيان اجلليل، واألدب النبيل، ولو أن املتنبئ سلم من هذه النكبات، لكان شعره

الشعراء الباردين الثقالء، الذين أغلوا علينا األوراق واحلرب، وخدعوا القارئ البسيط حبسن طباعه دواوينهم 
 ليجد فيها غثاء من رخيص القول، وزبداً من اتفه احلديث.

  
ش يف ظالهلا، لكن أاب الطيب أنضجته املعاانة، فصارت تسيل علي شفته قواف سائرة، تدعوك إيل العي

وأتمل مجاهلا والتمتع خبمائلها، وحنن نعلم أن سبب هذا اهليجان العاطفني والثوران النفسي، إمنا هو لعدم 
نيله مطالبه الدنيوية الرخيصة، من منصب وصدارة وإمارة، فهو مغرم هبذه املقاصد، متيم هبذه اهلواايت، 

لديه من علم الوحي، وفقه الداينة، ونرو امللة، ما  وحيسبها أجل ما يناله املرء؛ ألن الرجل شاعر، وليس
َفُد َوَما ِعْنَد  يعصمه عن هذا املذهب، ويدله علي ما هو أنفع وأرفع، وهو رضوان هللا عز وجل (َما ِعْندَُكْم يـَنـْ
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 حالوة وطالوة علت قوافيه املاتعة
  
  



  
 ملك الزمان أبرضه ومسائه            إن كان ملك القلوب فإنـه

  
 قرنئه والسيف من أمسائه           الشمس من حساده والنصر من

  
 ومن حسنه وإابئه ومضائه                أين الثالثة من ثالث خالله

  
 ولقد أيت فعجزت عن نظرائه             مضت الدهور وما أتني مبثله

  

ريف، ارجع البصر كرتني إيل هذه األهبة اللفظية كقوله: ملك اي لطيف! ما هذا الكالم الش
القلوب ، وما فيها من قوة واسر ونفث سحر، وهذا ليس معروفاً عند شعراء الصحراء، وضعاف 

األدابء، فإن ملوك القلب أعظم من ملك األبدان، مث جعل هذا امللك مسلماً للمدوح ، وإمنا 
 طالع تشبيهه للمدوح ابلشمس يف احلسن،والنصر يف أثبت له ملك الزمان أبرضه ومسائه، مث

اإلابء، والسيف يف املضاء، ولكن يف تقسيم شاعري رائع، يناديك من أطراف قلبك إيل التيقظ، 
والتمتع ِبسارح اجلمال، ومرابع اخليال، يف قالب فين كله رواء وطالء، يذوب رقة، ويندى رشاقة، 

الشعراء؛ ألهنم َيتون إيل معين مكشوف بلفظ سادج، ويسكب لطفاً، وهذا سر أمهله كثري من 
 ليس عليه حلة من اإلبداع ، كقوله جرير يف ممدوحه:

  
 رأيت املرء يلزم ما استعادا                  تعود صاحل األخالق إين

  
 كقوله:واحلمد هلل علي السالمة، فما زادان جرير علي أن وزن لنا كالماً لو تركه بال وزن كان أسهل ، أو  

  
 وقويل إن أصبت لقد أصااب                  أقلي اللوم عاذل والعتااب

  
 فانظر إيل هذا التقرير البارد والشعر اإلخباري الثقيل.

  
 وهذا ابن دريد يقول لنا يف مطلع مقصورته: 

  



 ترعى اخلزامى بني أشجار النقا                اي ظبية أشبه شيء ابملها
  

أن الظبية مثل املها ـ ما شاء هللا ! ـ وأهنا ـ واحلمد هلل ـ ترعي اخلزامى بني أشجار النقا، هذا كل ما فقد أفادان 
 يف البيت، فال تتعب نفسك يف الغوص علي معانيه، وإخراج جواهره، فليس فيه إال ما ذكرت.

  
 وهذا الرازي يقول:

  
 عاملني ضاللوغاية سعي ال                  هناية إقدام العقول عقال

  
 فأنت أما كالم منطقي قانوين مدون، ليس له حالوة، وال طالوة، ومعناه يفهمه احلاضر والباد.

  
 وأين هذا من قول املتنبئ :

  
 فمن املطالب والقتيل القاتل؟!                   وأن الذي اجتلب املنية طرفه

  
وللروح أن   هن أن يتأمل النيب صلي هللا عليه وسلمفما أبدع ما قال! وما أمتع ما نطق به! فهنا حيق للذ

 تنتشي، فهو يقول لك:
  

أان املتسبب بنظري إيل اجلمال حيث جىن طريف علي، وأوردين حياض املوت، فلن أطالب أحداً بدييت، ولو  
 كنت قتياًل، فأان القاتل يف احلقيقة؛ ألنين نظرت بطريف فقتلت.

  
 وأين أقواهلم من قوله:

  
 فاليوم كل عزيز بعدكم هان            أشفق من دمعى علي بصري قد كنت

  
فشكراً هلذا اإلبداع والتألق الفين، واللهيب واجلذب، وكأهنا أمثال يف الذيوع واالنتشار، وضع يدك علي 

 قلبك واقرأ معي قول أيب الطيب: 
  

 ب نزولملاء به أهل احلبي                    وما شريف ابملاء إال تذكـراً 



  
يقول: أنين إذا غصصت ابملاء وأان اشربه علي املائدة، فسبب تذكري ماء نزل به أهل احلبيب ، فلما ذكرت 

ذلك شرقت هبذا املاء، واختفت من شدة األسى واللوعة. وقد أكرر هذا البيت كثرياً فأغالب دمعي، 
 واعصر غصصاً كامنة يف نفسي.

  
  

 شاعر يرسم بريشته األحداث
  
  

 قول يف سيف الدولة بعدما عويف من مرضه:ي 
  

 وزال عنك إيل أعدائك األمل                  اجملد عويف إذا عوفيت والكرم
  

 إيل أن يقول:
  

 إذا سلمت فكل الناس قد سلموا                وما أخضك يف برء بتهنئة
  

تهنئة احلافلة ، واألنشودة الراقية، اليت وكأين هبذا املريض املعايف يرتنح طرابً، ويطري شوقاً من هذه ال
 اهنمرت علي املمدوح كغمامة هلت ماءها يف صيف متوقد.

  
فهو خيربه أن اجملد مرض ِبرضه، وعويف بعافيته، وكذلك الكرم، مث يدعو هللا أن ينقل أمل املمدوح إيل أعدائه، 

 وهو يقول لسيف الدولة:مث يهنئ الناس كلهم بعافية هذا املاجد الشهم النبيل.وأرعه مسعك 
  

 علي الدر وأحذره إذا كان مزبدا        هو البحر غص فيه إذا كان ساكناً        

 وهذا الذي أييت الفيت متعمـدا         فإين رأيت البحر يعثر ابلفيت       

 تفارقه هلكي وتلقاه سجـدا          تظل ملوك األرض خاشعة له
  

، وهتش له اجلبال حفاوة واحتفااًل، ولن اشرحه هنا ألنه قريب منك؛ لكن يف هذا مدح تنصت له أذن الدهر
 إابء سهل، لكن يف امتناع مفهوم، لكن يف عمق. 



  
  

 حتليق يف مساء اإلبداع
  

من الشعراء من ميشي علي بطنه، ومنهم من ميشى علي رجلني،ومنهم من ميشى علي أربع ، 
سبعة وثالثني قدماً عن سطح البحر، فهو دائماً حملق، ومنهم من يطري كاملتنبئ، لكن ابرتفاع 

 وإن اقرتب أحياانً من األرض، كما يقول هو عن العلو:
  

 فكذا هكذا وإال فال ال                   ذي املعايل فليعلون من تعايل
  

 ـه وعز يقلقل األجياال                   شرف ينطح النجوم بروقي
  

 وال يريد أن تقارنه بغريه من الشعراء: فالرجل صاعد ِبوهبته،
  

 بشعري أاتك املادحون مرددا             أجزين إذا أنشدت شعراً فإمنا
  

 أن الطائر احملكي واآلخر الصدى        ودع كل صوت غري صويت فإنين 
  

 فهو يطلب منك أن تفرده ابالستماع واإلعجاب وحده؛ ألنه حملق وسواه ماش. 
  

 أن خيربك بصعوبة اجملد، ومثن التضحية، ومهر املعايل، فيقول: واآلن يريد
  

 والبد دون الشهد من إبر النحل                   تريدين لقيان املعايل رخيصة
  

فتصف البيت مقدمة خطابيه، والنصف اآلخر دليل وبرهان، ولكن يسمو يف أمثاله، فهو يستعمل التشبيه 
 ، وأراد أبو فراس احلمداين نفس املعاين فقال:املعروف، ولكنه الراقي الذائغ

  
 ومن طلب احلسناء مل يغله املهر                   هتون علينا يف املعايل نفوسنا

  



وأان أري أن بيت املتنبئ أمجل وأكمل ، وأما بني أيب فراس فهو علي شهرته به جدري يف وجهه؛ ألنه قال مل 
 هر، فال يرقى إيل مسو شاعرية املتنبئ وتدفق ذاكرته اخلالبة اخلصبة .يغله املهر أي أراد مل يغل عليه امل

  
 ويقول يف ابب آخر: 

  
 من اللقاء كمشتاق بال أمل                     وما صبابة مشتاق علي أمل

  
يته فهو خيرتع معين بديعاً يف احلب، ويوجد فارقاً معقوالً بني الشوق مع أمل اللقاء والشوق بغري أمل، فب

 أمسى وأرقى من قول الشاعر:
  

 وأومهها لكنها تتوهم                       أحدث نفسي ابللقاء وقربه
  

 فإن البيت األخري علي مجال فيه سادج مكشوف، وأحسن منه قول الشاعر:
  

 ما أضيق العيش لوال فسحة األمل                     أحدث النفس ابآلمال أرقبها
  

 وأمجل قول الشاعر: وأحسن من هذا
  

 وإال فقد عشنا هبا زمناً رغدا              مىن إن تكن حقاً تكن أحسن املىن
  

 ولكن جرس املتنبئ وموسيقاه هلا طعم آخر، ومذاق خيتلف عن كل مذاق.
  

 حىت إنك إذا مسعت قوله:
  

 تل؟!فمن املطالب والقتيل القا                   وأن الذي اجتلب املنية طرفه
  

فإنه يطريك ويعجبك ألنه يغوص علي املعين، مث يوشيه لفظاً أمجل من زهر الرايض، مث خيتار املفرد فيأسر 
قلبك، وأنت إذا أمعنت النظر يف بيته املتقدم، ال تدرك املعىن من أول وهلة، حىت تتأمل ومتعن النظر، وتعيد 



اعة املعروضة بعرض الطريق، من خشب وحجارة، البصر كرتني، ألن املعىن املتبذل املكشوف رخيص، كالبض
 خبالف الذهب واملاس، فإنه يوضع خلف األبواب عليه األقفال الرتفاع مثنه.

  
 وقد طرق األرجاين معين املتنبئ :

  
 من البغي سعي اثنني يف قتل واحد                أعيين كفا عن فؤادي فإنه

  
 اين فيه حماكمة قضائية وخصومة .وبيت املتنبئ أرق وأمتع ؛ ألن بيت األرج

  
 وقال آخر:

  
 ورمبا عوقب من ال جىن                      عوقب وجىن نظري

  
بيت رث غث ليس له إشراق وروعة كبيت أيب الطيب. ويف الغالب ال تقارن أاب الطيب بشاعر آخر   وهذا

 :إال وجدت له تفوقاً وارتفاعاً، امسعه يقول يف وصف شجاعة ممدوحه
  

 إذا اهلمام مل ترفع جنوب العالئق             تعود أن ال تقضم احلب خيله
  

 من الدم كالرحيان فوق الشقائق               وال ترد الغدران إال وماؤها
  

 فما أمجل الوصف، وما أمجل املدح، وقارنه بقول ابن عنينك
  

 الوقائع أمحرا ما مل يكن بدم                وتعاف خيلهم الورد مبنهل
  

 فإنك جتد املتنبئ أرقى صورة، وأشد اتثرياً ، وامسع إليه يف هذه الثالثة اهلائمة الساحرة:
  

 يف اخلط واللفظ واهليجاء فرسان      إن كوتبوا أو لقوا أو حوربوا وجدوا
  

 على رماحهم يف الطعن خرصان           كأن ألسنهم يف النطق قد جعلت
  



 أو ينشقون من اخلطي رحيان              املوت من ظمأكأهنم يردون 
  

 وامسه غريه يقول:
  

 وقد طبقت سيوفك من رقاد               كأن اهلام يف اهليجا عيون
  

 فما خيطرن إال يف فؤاد             وقد صغت األسنة من مهوم 
  

 وقال حساده إنه سرق املعاين من منصور النمريي إذ يقول:
  

 حذر املنية أو نعاس اهلاجع                موقعه جبمجمة الفيتوإن 
  

 وقول املهلهل:
  

 نوماً أنخ جبفن العني يغفيها           الطاعن الطعنة النجالء حتسبها
  

 وقول ابن املعتز:
  

 مذ مت ما وردت قلباً وال كبدا            أين الرماح اليت غذيتها مهجا
  

 وقول أيب متام:
  

 فليس يعجزه قلب وال كبد            نه كان ترب احلب مذ زمن كأ
  

وليس عليهما مجيعاً ما يقال له طيب، غري أيب الطيب، وأين فضل الطل من الوابل الصيب، فشاعران متفرد 
 متوحد متميز.

  
  

 مداخالت مع املتنبئ



  
  

خري جليس يف سهرة رمضان اإلم يب يف شارع رئيس من شوارع الرايض، مكتوب يف لوحة إعالنية ابرزة)) و 
سي!!(( ، وقصدهم إلغاء بيت املتنبئ الشهري : )) وخري جليس يف األانم كتاب(( وما اخذوا هذه العبارة 

إال لشهرهتا، ومعرفة الناس هبا، وجاذبيتها، ويكفي املتنبئ شيوعاً أن أبياته صارت حترف ملصاحل دعائية 
 والشيوع الثقايف الذي فرض حضوره علي الناس.وجتارية، وهذا هو الشرود األديب ، 

  
 إبمكانك أن جتعل من أشعاره جواابً حلوارتك مع حمدثك؛ إن كنت فظناً ذا بديهة حية وذاكرة حاضرة.

  
فإن المك علي حب فقل : )) ال تعذل املشتاق((، وإن سأل عن حالك فقل: ))واحر قلباه(( وإن شكى 

املشقة((، وإذا شكى إليك الدنيا فقل : )) حلى هللا ذي الدنيا((، وإن إليك تعب املعايل فقل : )) لوال 
مدح لك رجالً موصوفاً ابلفضل فقل: ))وإن تفق األانم((، وإن ذكر لك لؤم أحد األنذال فقل: )) وإن 

أنت أكرمت اللئيم متردا((. وإن أخربك ِبجامالته ألعدائه فأنشده : )) ومن نكد الدنيا علي احلر((، وإن 
ال لك لقد تعبت يف سفرك إلينا فقل له : )) جزى هللا املسري إليك خرياً((، وإن شكى إليك احلساد فقل: ق

وأن أخربك ببعض املشكالت اليت تواجهه فأنشده : ))   )) إين وإن ملت حاسدي فما أنكر أين عقوبة هلم
رأة ابلدين والعقل والعلم فقل: )) إذا اعتاد الفىت خوض املنااي فأهون ما مير به الوحول((، وإن مدح لك ام

 ولو كان النساء كمن فقدان لفضلت النساء علي الرجال((.
  
  

 لغة البكاء عند املتنبئ
  
  

هلذا الشاعر األعجوبة رحلة طويلة مع البكاء، فهو مصاب يف والديه؛ إذ عاش يتيماً، مصاب يف وطنه؛ فهو 
مح إليه من إمارة ابذخة ومنصب عال. مث إن فراق مشرد منفي، ومصاب يف مقاصده؛ فلم يتم له ما يط

 األحبة مزق قلبه حىت قال:
  

 هلا املنااي إيل أرواحنا سبال            لوال مفارقة األحباب ما وجدت
  

 ويصبح ابكياً من وحشة فراق أحبابه:



  
 مث استمر مريري وارعوي الوسن             سهرت بعد رحيلي وحشة لكم

  
 هبذا النوى والشتات الذي أبعده عن أحبابه، وأقصاه عن أصحابه:  والرجل ملذوع

  
 وأم ومن ميمت خري ميمم              فراق ومن فارقت غري مذمم

  
لكن املتنبئ علي رغم ظهور نفسه اجلسورة، وروحه الطموحة يف شعره، ميتلك نفساً رقيقة، عنده دموع غزيرة 

 اق من حيب يقول:حارة، يدخرها للنكبات ليسفكها علي فر 
  

 فاليوم كل غزيز بعدكم هان     قد كنت أشفق من دمعى علي بصري
  

 ويقول:
  

 وعن لذة التوديع خوف التفرق             عشية يعدون عن النظر البكا
  
  

 وخياطب نفسه فيقول:
  

 وبكاك إن مل جير دعك أو جرى            ابد هواك صربت أم مل تصربا
  

شعراء العربية بدعوا يف فن البكاء ، وتفننوا يف هذا الغرض، فأجود فن لديهم الراثء؛ لنه الصادق  واحلقيقة أن
 الذي ال رايء فيه، وال مداجاة. فهذا الصمة القشريي يتفجع بقوله:

  
 عن اجلهل بعد احللم أسبلتا معاً            بكت عيين اليمىن فلما زجرهتا

  
 األعور السلمي يف بيتني مؤثرين إذ يقول: وهو معين لطيف ظريف، وقد وافقه

  
 وعني هبا ريب من احلداثن            بكيت بعني ليس فيها غضاضة

  



 فما لك اي عوراء واهلمالن          عذيرك اي عيين الصحيحة والبكا
  

 وتلطف الشاعر السعي الشرازي، فأبدع وأحسن ما شاء أن حيسن فقال: 
  

 وأخري ابلبكاء خبلت علينا               اً بكت عيين غداة البني دمع
  

 أبن أغمضتها يوم التقينا                 فعاقبت اليت ابلدمع ضنت
  

 ولوال االستطراد ألوردت أمثلة كثرية علي روعة هذا الفن عند الشعراء وإجادهتم له.
  

ة، والقلب الرقيق، والروح والشاهد أن املتنبئ يبكي يف مواطن، شأنه شأن الشاعر ذي العاطفة اجلياش
 املرهفة، كيف ال وهو الذي يقول:

  
 لفارقت شييب موجع القلب ابكياً           خلقت ألوفا لو رجعت إيل الصبا

  
فهو ينب لك أن نفسه املتوثبة إيل اجملد، الثائرة علي األعداء ، هلا عامل آخر من احلنني والعطف واللوعة ز 

 لومة، مفجوعة منهكة، مصابة بسهام احلوادث كما قال:فالرجل إذا بكى، بكى بنفس مك
  

 فؤادي يف غشاء من نبال               رماين الدهر ابألزراء حىت
  

 تكسرت النصال علي النصال                فصرت إذا أصابتين سهام
  

ع إن بكاء املتنبئ ليس مفتعاًل، بل بكاء رجل ملذوع، ملسوع ملدوغ، فال تتهمه يف اصطنا 
 البكاء، وتكلف الدموع، بل هي براهني علي ذوابن نفسهن واحرتاق جواحنه.

  
  

 رحلة مع املتنبئ والشعراء : مقارنة ومفاضلة ومشاهبة
  



أبو الطيب له أصدقاء وأعداء، شأن العباقرة الالمعني، واجلهابذة الساطعني، فهو عند أصدقائه 
الشعر، وهو ملك القافية عندهم، ورسول اإلبداع، فرد يف اببه، جنم يف مسائه، أسطورة من أساطري 

ولكنه عن أعدائه سارق من كيس غريه، عالة علي سواه، يعدو علي نتاج الشعراء، وخيتلس 
معانيهم، ويزور أبياته، ويزخرف كلماته، وليس له جهد إال نظم ما سبق النيب صلي هللا عليه 

تكن العظمة. وأريد أن أذهب بك أيها وهكذا وقع اخلالف علي هذا الشاعر، وهكذا فل  وسلم
القارئ يف رحلة طويلة مع املتنبئ والشعراء، نستمع إليه وإليهم، ونقارن بني ما قالوه؛ لنرى من هو 

 السابق منهم والالحق.
  

 يقول أبو الطيب كما ذكر ذلك الكندي وليس يف ديوانه:
  

  من حالقوأهنتين وقذفتين                أبعني مفتقر إليك نظرتين 
  

 أنزلت آمايل بغري اخلالق             لست امللوم، أن امللوم ألنين
  

وهذا املعين هلج به الشعراء وأكثروا منه، لكن صياغة املتنبئ للمعين فائقة وشائقة، وهذا غالب شعره، فإن 
بل، وعلي ذلك البيتني املعين قد يسبقه إليه شاعر؛ لكنه يكسو املعىن مطرفاً مجيالً، فكأنك ما مسعته من ق

 السابقني فقد قال الشاعر:
  

 من الصباح فما أن رآه عمي                    وكنت كاملتمين أن يرى فلقاً 
  

 وقال غريه:
  

 بشرت قليب ابلنعيم املقيم                  ملا بدا العارض يف خده
  

 ليمفجاءين منه العذاب األ               وقلت هذا عارض ممطـر 
  

فانظر غلي عذوبة ألفاظ املتنبئ ومتيزها علي ما ذكرته من أبيات ، وهذا يدلك علي قوة ختيله، وبراعة ذهنه، 
 وجودة اختيار ، وهلل يف خلقه شؤون!!



  
ولكن هذه العبقرية الشاعرية هلا كبوات وعثرات، شأن العمل البشري، فإهنم شبهوا إنتاج العباقرة ابلبيت ، 

ف، وغرفة لألهل، ودار للطبخ، وهكذا ، فتجد يف عمل هؤالء النابغني اإلبداع الراقي فيه جملس للضيو 
 الذي خيلب األلباب، مث جتد السفول واالبتذال، واملعين الرخيص، واللفظ املزدري.

  
 ومن سقطات العبقرية قول املتنبئ:

 لوال خماطبيت إايك مل ترين           كفي جبسمي حنوالً أنين رجل  
  

يف خياطب ممدوحه وقد حمي خلقه، وذاب شخصه، واندرس هيكله، وهذه مبالغة ممجوجة، استخف هبا فك
 النقاد وحق هلم ذلك.

  
 ويقول أبو الطيب:        

  
 قالقل عيس كلهن قالقل                   فقلقلت ابهلم الذي قلقل احلشا

  
ا قال هذا البيت وقال آخر : ليته أراحنا من هذا وقال بعض األدابء ملا قرأ البيت: كأن الرجل فقد عقله مل

 البيت فقد أتعبنا وأضناان.
  

 ومثل هذا اللغو اخلطايب، والغرابة املوحشة قول األعشي:
  

 شاو مشل شلول شلشل شول                 وقد غدوت إيل احلانوت يتعبين 
  

فصاحة مطلب بياين ومقصد وهذا كالم سامج سادج، سخيف ثقيل علي السمع؛ ألن اإلشراق وال
 شاعري.

  
 ويذكرين هذا بيت أيب متام الذي سهر ليلة كاملة، مث فتح عليه فقال مع الفجر وليته ما قال:

  
 سالم سلمى وما قد أورق السلم             سلمى سلمت من العاهات ما سلمت

  



 صفي الدين احللي: فانظر كيف سبكه ولبكه وحبكه وهاسه وداسه، وهذا ليس بشعر أو كما قال 
  

 لنوى زلزلتين قد زال عقلي زوايل          اي بلي البال قد بلبلت ابلبال ابيل
  

وأعاذان هللا من هذه اللوثة والغثيان والسقط يف القول. واملقصود أن املتنبئ كغريه من الشعراء، له عثرات يف 
 شعره مضحكة، حىت انه ملا قال يف وصف اجلبان:

  
 إذا رأي غري شيء ظنه رجال              

  
 قال النقاد غري شيء ليس موجداً فكيف يراه؟! وهذا خيالف العقل، وقال يف بيت آخر: 

  
 وعففت عما يف سراويالهتا       

  
فقلنا : ما هذه العفة الدنيئة والغط والسقط والشطط؟! وليته سكت عن هذا اهلذاين، وقال يف قصيدة 

 لعضد الدولة:
  

 وال يكىن كفنا خسر كاين                كفنا خسر مسم  فما يسمي
  

 وكأن الرجل يتكلم ابألردو أو ابلبشتو، ولعل العجيب يف هذا البيت سوء التعقيد والوحشة.
  

 ويقول يف موطن آخر يف ممدوحه:        
 ـن العارض اهلنت ابن العارض اهلنت           العارض اهلنت ابن العارض اهلنت ابـ

  
  

 فانظر كيف تقيا هذا الكالم ولو بقي فيه لقتله.
  

 وقال عن سيف الدولة يصف أجداده:
  

 وحارث لقمان ولقمان راشد           فحمدان محدان ومحدون حارث
  



 وهذا هو التكلف والنزق والطيش والسفه، واحلمد هلل علي السالمة.
  

عر ، وأستاذه بال منازع: لكن أردت أن أخربك وهذا ال يعين أن هذا الشاعر عاجز فاتر، بل هو أبو الش
بعثرة العظماء، وسقطة العباقرة، ونقص العمل البشري. وإال لذهبنا منعن النظر يف لوحات أيب الطيب 

اجلميلة، ورسومه الشاعرية الساحرة، ألخذان العجب وأسران اإلبداع. وله ابع طويل يف الفنون الشعرية، فهو 
وإذا ذكر الداير أبكى، وإذا مدح كفى، وإذا وصف شفي، وإذا هجا كوى،  إذا ذهب إيل الغزل أشجى،

 وكل هذا دليل علي متكنه، وقوة ذاكرته، وخصوبة خياله، وجودة خاطره، وسيولة ذهنه، وصفاء قرحيته.
  

وتعال إيل شيء من راثئه وعويله وصراخه يف الدنيا، وتفجعه من الفراق ، وذكره للموت، وامسع ماذا يقول 
 ا األعجوبة :هذ

  
 يقول يف راثئه لشجاع:        

  
 والدمع بينهما عصى طيع               احلزن يقلق والتجمل يردع

  

 فيا له من مطلع عجيب ، ومن بداية مؤثرة ساطعة، حترك الشجون، وتستمطر العيون.
  

 ويقول ابكياً شاكياً من الدنيا:        
  

 فكل بعيد اهلم فيها معذب           حلا هللا ذي الدنيا مناخاً لراكب
  

 فانظر إيل هذا اإليقاع املؤثر ، والنشيد الصادق ، واحلكمة الثاقبة ، مع سهولة اجلمل، وحالوة اللفظ.
  

 وله قصيدة زهدية راثئية حزينة من أبياهتا:
  

 أبداً غراب البني فيها ينعق              أبين أبينا حنن أهل منـازل
  

 مجعتهم الدنيا فلم يتفرقوا           لدنيا وما من معشرنبكي علي ا
  



 كنزوا الكنوز فما بقني وال بقوا              أين األكاسرة اجلبابرة األوىل
  
  

 حىت ثوى فحواه حلد ضيق                 من كل من ضاق الفضاء جبيشه
  

د يوجد من يتفوق عليه يف فهو هنا متمكن مما يقول ، مؤثر بشاعريته، متفاعل بعواطفه، وق
بعض القصائد، أو يف فن فنون الشعر، لكن يف مجلة شعره، ويف جمموع قصائده هو األول، فمثالً 

 أبو احلسن األنباري يف قصيدته:
  

 حبق أنت إحدى املعجزات                علو يف احلياة ويف املمات
  

 أقوى وأعلى من املتنبئ يف مراثيه.
  

 دلسي يف مرثيته الشهرية اليت فيها:وابن عبدون األن
  

 فدت علياً مبن شاءت من البشر               وليتها إذ فدت عمراً خبارجة
  

 هذه املرثية عندي أمجل من مراثي املتنبئ.
  

 وكذلك قصيدة عدي بن زيد:
  

 أأنت املربأ املوفور               أيها الشامت املعري ابلدهر
  

م يف اإلبداع القصيدة والقصيداتن، لكن أاب الطيب له مائة قصيدة أو اكثر بديعة لكن هؤالء الشعراء هل
 مجيلة رائعة.

  
فهو عندي كطالب عبقري يدرس عشرين مادة، حيصل يف كل مادة علي مخس وتسعني درجة يف املائة، 

ائة، ورسب يف وكل زميل من زمالئه مل ينجح إال يف مادة واحدة، حصل علي الدرجة نفسها أو مائة يف امل
 املواد األخرى مجيعاً.



  
فاملتنبئ جميد يف املدح، آية يف الثناء علي ممدوحه، حىت تشعر أبرحيية ,أنت تطالع مدحيهن وتتمىن أنك  

 كنت املمدوح جلودة ما أمطر به هذا الشاعر األعجوبة.
  

 يقول لسيف الدولة: 
  

 لردى وهو نئمكأنك يف جفن ا           وقفت وما يف املوت شك لواقف
  

 ووجهك وضاح وثغرك ابسم                     متر بك األبطال كلمى هزمية
  

 فلله دره أي مديح؟! وأي ثناء هذا؟! وأي شعر هذا؟!.
  

 ويقول يف كافور:
  

 ولو كان من أعدائك القمران                  عدوك مذموم بكل لسان 
  

 كالم العدى ضرب من اهلذاين                   وهلل سر يف عالك وإمنا
  

 إيل أن يقول :
  

 وليس بقاض أن يرى لك اثن               قضى هللا اي كافور أنك أول
  

فانظر إيل هذا املديح الذي يسلب العقول، وخيلب القلوب ، وليس تفوق املتنبئ يف املدح حىت يفضل علي 
فلت، وإال فقد حفظ التاريخ مدائح قد تفوق يف غريه، بل يف جمموع فنونه وكل قصائده جمتمعة كما أس

 مفردها مديح املتنبئ ، فمثال قول زهري يف هرم:
  

 كأنك تعطيه الذي أنت سائله              تراه إذا ما جئته متهـلالً 
  

 غاية يف املديح. 
  



 وقول علي بن جبلة العكوك يف أىب دلف:
  

 ابدية وحمتضرة بني                    إمنا الدنيـا أبو دلف

 ولت الدنيا علي أثره             فإذا وىل أبو دلف
  

 قمة يف اإلبداع والثناء اجلميل:
  

 وقول أيب متام يف عبد هللا بن طاهر:
  

 يقول يف قومس صحيب وقد أخذت منا السرى وخطا املهرية القود
  

 فقلت كال ولكن مطلع اجلود          أمطلع الشمس تنوى أن تؤم بنا
  

 وقد أخذ ذلك خلسة من مسلم بن الوليد إذ يقول:
  

 واخليل تسنت ابلركبان يف اللجم         يقول صحيب وقد جدوا علي عجل
  

 فقلت كال ولكن مطلع الكـرم           أمطلع الشمس تبغي أن تؤم بنا
  

أجزله، والشاهد، أنه قد فمسلم بن الوليد البادي، وأبو متام هو العادين ولكن هذا من امجل املدح وأرقه و 
يتفوق شاعر من الشعراء يف جزئية علي أيب الطيب ، ولكن كلية الشعر اجلميل تبقي أليب الطيب، وله دولة 

 القافية، وهو ملكها املرتبع علي عرشها.
  
  

 نفيسة أيب الطيب يف شعره
  
  



عليه اعرتافه، وأبو الطيب يقدم أصدق ما يعرب عن املرء لسانه، والشاهد علي اإلنسان كالمه، وأعظم بينه 
لنا أسرار نفسه، وخبااي جواحنه يف شعره، وميكنك أخذ صورة كاملة ليب الطيب من شعره، وسوف اضرب 

 أمثلة من قريضه لنفهم هذا الشاعر أكثر . يقول:
  

 يري املوت يف اهليجا جىن النحل يف الفم         فثب واثقاً ابهلل وثبة ماجد
  

وق ، مغرم ابملعايل، عاشق للمجد، خماطر يف سبيل مراده، وليس بليداً قاعداً مهزوماً،  فالرجل طموح سب
 كبعض الشعراء الذين ألقوا أبيديهم إيل التهلكة، يقول:

  
 هلا املنااي إيل أرواحنا سبال            لوال مفارقة األحباب ما وجدت

  
  الطبع، ابرد املشاعر، ميت الروح.فهو رهيف اإلحساس ، حي العاطفة جياش الفؤاد، وليس ثخني

  
 يقول:

  
 بني طعن القنا وخفق البنود            عش عزيزاً أو مت وأنت كرمي

  
 ـظ وأشفى لغل صدر احلقود          فرؤوس الرماح أذهب للغيـ

  
 وإذا مت مت غري فقيد          ال كما قد حييت غري حـميد

  
 ل ولو كان يف جنان اخللود              فاطلب العز يف لظى ودع الذ

  
فهذه فلسفته يف احلياة، وهي الكفاح من أجل العزة، ورفض الذل، وهجر احلنوع واالستخذاء، ولو لقي 

اإلنسان يف سبيل ذلك األالقي، ولو هنشته الرماح، وعضته شفرات السيوف، فهو يري أن احلياة هي اجلهاد 
يا،وبستان العمر الوارف، وأن حياة الذل والقهر والكبت جهنم والبذل والتضحية، واملشقة هي جنة الدن

العيش، ولظى الدنيا، فلماذا ال يغامر اإلنسان ويركب املصاعب؟! ويستهني ابحلوادث؟! حىت يصل إيل 
 مراده ومبتغاه .ويقول:

  



 كأمنا اشتملت نوراً علي قبس              من كل أبيض وضاح عمامته
  

 أغر حلو ممر لني شرس               جدان بعيد حمب مبغض هب
  

 جعد سري نه ندب رضاً ندس                 ند أيب غر وأف أخي ثقة
  

وقبل أن أوضح احلديث عن نفسيته من خالل هذه املقطوعات، أذكرك بقوة لغته، ومتكنه من املفردات، 
وهذا هو الشاعر الذي تطاوعه واقتداره علي الصياغة، وسهولة اللفظ يف لساهنن وإنسياب اجلمل معه، 

اللغة ، ويسعفه الكالم، ومتطره احلروف بوابل من الرتاكيب والصور، وتراه يف املقطوعة السابقة يدعو إيل 
صفات متضادة، لكنها كمال يف موطنها، ومجال يف جمموعها، فهو يريد إنساانً دانياً من أحبابه، مبغضاً 

حمليا ملعرفه، حسن السجااي ملن حيبه، ولكنه مر الطعم ملن يعاديه، ألعدائهن حسن الطلعة ألصدقائه، مجيل ا
وشرس الطباع ملن خيالفه، كرمي سخى، صاحب وفاء ، شريف نفس، عاقل يفهم عنك، وحييط ِبن حوله، 

ويدرك مراد من حيدثه، وهذه صورة الرجل املثايل املقبول عند أيب الطيب فهو مغرم خبصال احلمد، حمب 
يف الرجال، أما عدوه فهو البخيل اجلافني ساقط اهلمة اجلبان البليد، ولكن هذا الشاعر املصقع ملعاين النبل 

اختزل اللفظ، وأوجز يف الكالم، وعصر الفضفضة الوصفية يف اختصار لطيف   النيب صلي هللا عليه وسلم
 شريف.

  
 يقول:

  
      ترتقرقوجوى يزيد وعربة                      أرق علي أرق ومثلي أيرق 

  
فانظر إيل هذه القلقة املطرية املعجبة اليت يرتاقص معها البدوي مع متكن اللفظ من موضعه، فليس قلقاً يف 

مكاهنن مث انظر جلودة املعين؛ فإهنا ذكر حال احملب يف أرقة الدائم، واحرتاق حشاايه بنار الوجد، وغزارة 
اسب احلب والوجد والغرام، وخيتم إحدى قصائده ببيت ذائغ دمعته مع مجال املطلع واختيار املفردة، فهي تن

 يف املدح فيقول:
  

 وكل مديح يف سواك مضيع                   أال كل مسح غريك اليوم ابطل
  



فانظر إيل حسن اخلتام، وإغالق دائرة القصيدة، مع روح احلكمة وجزالة اللفظ فكأن املعاين معروضة أمامه 
ويرتك ما يشاء، مث انظر إيل حسن التقسيم يف البيت، فكل نصف اتم كامل ، ال حيتاج  خيتار منها ما يشاء،

 إيل النصف اآلخر، مث إن كلمة مسح، وابطل، ومديح، ومضيع ، منتقاة فصيحة وليست ركيكة متبذلة.
  

 ويقول:
  

 تساوي احملايي عنده واملقاتل              ومن يبغ ما أبغي من اجملد والعلى
  

حكمة شاردة، وبيت فريد، فنصفه األول توطئه، والنصف الثاين نص مقصود، أو مقدمة ونتيجة، مث  فهذه
إن البيت فيه علو اهلمة، وجاللة املقصود، وارتفاع القدر ما يدل علي الطوح، وشرف النفس، وهذا ظاهر 

تساوي احملايي عنده( مث يف شعره، ويف البيت استقرار الكلمة وكأهنا حلقت هلذا املوضع فلو قلت للناس: ) 
 سكت ألكملوا وقالوا: ) املقاتل(.

  
 ويقول:

  
 وال القناعة ابإلقالل من شيمي              ليس التعلل ابآلمال من أريب

  
فإنه قابل وزاج وضاد، فقابل بني التهلل والقناعة، وجيمع بينهما معين االكتفاء، وقابل بني اآلمال واإلقالل، 

وشيمي( فأيت البيت متاماً علي الذي أحسن، وأبو الطيب يفعل هذا وأكثر، وهو صاحب  وبني قوله:) أريب
 البيت البهيج الذائغ الشايع،إذ يقول:

  
 وأنثين وبياض الصبح يغري يب            أزورهم وسواد الليل يشفع يل

  
مع يغري، ويل مع يب،  فقابل بني أربعة أبربعة: أزورهم مع وأنثين، وسواد الليل مع بياض الضبح، ويشفع

 وهذه هي املوهبة اجلياشة للقلب احلي والعقل الذكي، ويقول:
  

 حياض خوف الردى للشاء والنعم       ردي حياض الردي اي نفس واتركي
  

 فهي مهته املتوثبة، ونفسه التواقة، يشرحها لنا يف قوالب من السحر، ويقدمها لنا يف ابقات من الشعر.



  
لشاعر أنه فريد يف تركيب معانيه، وقد يسبقه الشعراء إيل املعىن، لكنه يفوقهم ومن خصائص هذا ا

يف حسن العرض، ومجال الرتكيب وبراعة اإلخراج، حىت جتزم انه مل يسبقه أحد هلذا املعين،وهذا الذي حري 
 النقاد يف شعره، وأوقفهم مذهولني أما قصائده.

  
 يقول يف ممدوحه وقد دخل مدينة محص:

  
 ونزر وجهك بني اخللق ابهره              ها وشعاع الشمس متقددخلت

  
 صرف الزمان ملا دارت دوائره            يف فليق من حديد لو قذفت به 

  
فهو مهما صعبت القافية مرن يف جذهبا، متمرس يف التعامل معها، حاذق يف مطارحتها، بعيد عن معاضلة  

املقحمة إقحاماً كما يفعله ضعاف الشعراء، فال حشو يف شعره، وأعد الكالم، وزايدة الضمائر وحروف اجلر 
النظر يف البيتني السابقني، فقوله، : ) دخلتها وشعاع الشمس متقد( جتد أن كلمة اختلت مكاهنا الطبيعي 

دون إعادة ضمري، أو زايدة حرف، أو افتعال حشو ال داعي له، وانظر كيف أهني نصف البيت، ليصبح  
 اً، غري حمتاج إيل كالم آخر، وهذه هي البالغة بعينها.كامالً اتم

  
 ويقول يف قصيدة أخري:

  
 فأصبح يل عن كل شغل هبا شغل      جرى حبها جمري دمي يف مفاصلي

  
 عن العذل حىت ليس يدخلها العذل               كأن رقيباً منك سد مسامعي

  
صد الغزل أحتف وشنف ، وشدك بصور من عامل فأنت تشاهد قصيدة للمعاين يف أي مذهب سلك، فإن ق

احلب، ودنيا اهلجر والوصال، وديوان الغرام والعشق، وإن مدح خلع علي ممدوحه مطارف من أهبي الشعر 
قبله ولكنه مبتكر، سيال القرحية، متجدد العطاء، ولو أمعنت النظر يف البيتني السابقني لوجدت املعين 

إليه، لكن الرتكيبة الكاملة، والكلية الواحدة للمعين مبتكرة من هذا جديداً، ولو إن بعض أجزائه سبق 
 الشاعر املتمكن.

  



  

 شهداء علي تفرد هذا الشاعر
  
  
  

أديل أرابب البيان وأساطني اللغة وجهابذة الشعر بشهادهتم عن هذا الشاعر الفذ، معرتفني بسموه وعبقريته 
وأحسن من شرح ديوان املتنبئ: ) عن الناس منذ عصر قدمي  وتفرده، يقول الواحدي إمام اللغة والتفسري،

 ولوا مجيع األشعار صفحة اإلعراض، مقتصرين منها علي شعر أيب الطيب، انسني عما يروى لسواه(.
  

وحسبك هبذه الشهادة من أستاذ ابقعة يف معرفة الشعر، آية يف تذوق البيان، ولو ذهبت تفكر يف مدلول 
فإن شعر هذا الرجل صار مسر األدابء، ونشيد املسافرين، وسلوة الناس يف جمالسهم  شهادته لوجدهتا صادقة،

 ومذاكرهتم، وما رأيت عاملاً جهبذاً، وال أديباً بعد املتنبئ، إال وقد استشهد بشعره وردد أبياته.
  

وال تدوول يف  وقال العكربي:) ومل يسمع بديوان يف اجلاهلية وال يف اإلسالم شرح مثل هذه الشروح الكثرية،
ألسنة األدب من نظم ونثر أكثر من شعر املتنبئ(. وهذا كالم يشهد له الواقع، فقد غرقت أقالم الباحثني 

 يف دراسة شعره، واستخراج درر بيانه، والغوص يف أعماق نتاجه، وهذا هو الشيوع والذيوع.
  

 كن له إال قوله:ويقول أبو بكر اخلوارزمي: ) إن املتنبئ أمري شعر العصر، ولو مل ي
  

 حريصاً عليها مستهاماً هبا صبا                     أري كلنا يبغي احلياة لنفسه
  

 وحب الشجاع النفس أورده احلراب          فحب اجلبان النفس أورده التقي
  

 لكفاه(.
  

اتب العربية ويقول ك  وقد وصفه املستشرق )) غوث(( بشاعر العرب الكبري النيب صلي هللا عليه وسلم
مصطفي صادق الرافعي يف جملة املقتطف: ) إن هذا املتنبئ ال يفرغ وال ينتهي، ألن اإلعجاب بشعره ال 

ينتهي وال يفرغ، وقد كان نفساً عظيمة خلقها هللا كما أراد، وخلق هلا مادهتا العظيمة، علي غري ما أرادت، 



طوايً علي سر القى الغموض فيه من أو اترخيه، وهو فكأمنا جعلها بذلك زمناً ميتد يف الزمن، وكان الرجل م
 سر نفسه، وسر شعره، وسر قوته(.

  
وقال الربعي: ) كان يقرأ ديوان املتنبئ علي النحاة واألدابء حرفاً حرفاً،ويروونه عن بعضهم، وقد ضبط 

 الديوان علي املتنبئ ، وصحح عليه ، وما ذاك إال لعظم هذا الشعر وتفرده(.
  

العدمي يف بغية الطلب: ) وكان أبو الطيب شاعراً مشهوراً مذكوراً حمظوظاً من امللوك والكرباء الذين وقال ابن 
 عاصرهم، واجليد من شعره ال جيارى فيه وال يلحق(.

  
وترجم له ابن عساكر املؤرخ املشهور، وجمد شعره، واثين علي حكمه، وشرح ديوانه ابن جين بكتاب مساه )) 

الالمع العزيزي((، و )) معجز أمجد(( أليب العالء املعري، غاص فيه علي درر املتنبئ،  الفسر(( وكتاب ))
 وشرح ديوانه الواحدي بشرح جميد فريد يف اببه، هو أمتع وأنفع الشروح.

  
وشرح ديوانه التربيزي يف كتاب )) املوضح(( ودرس شعره أستاذ البالغة عبد القاهر اجلرجانني وتكلم عن 

ور السمعاين، والعامل اإلفليلي، واألديب أبو احلجاج األعلم، وعلق علي شعره عبد الرمحن شعره أبو منص
األنباري، وكتب احلسن بن حممد بن وكيع كتاب)) املنصف(( تناول ما للمتنبئ وما عليه، ومثله وأحسن منه  

ه أبواليمن زيد بن كتاب )) الوساطة(( للقاضي علي اجلرجاين، وشرح ديوانه أبو البقاء العكربي وكتب عن
احلسن الكندي النحوي املشهورن وكذلك عبد الواحد بن حممد بن علي بن زكراي، وحممد بن علي اهلراسي 

الكايف،وأبو احلسن حمم بن عبد هللا الدلفي، وكمال الدين الواسطي، وغريهم كثري، وعقب علي شعره 
ن بن دوست النيسابوري، وأيب الفضل أساطني البيان ورواد اللغة، كأيب بكر اخلوارزمي، وعبد الرمح

العروضى، وابن فورجة يف كتاب)) لبتجين علي ابن جىن((، وكتاب )) الفتح علي أىب الفتح(( ومعاين أبياته 
البن جىن، والتنبيه للربعي، وكتاب ))قصائد املتنبئ(( لألعلم الشنتمري، وكتاب )) نزهة األديب يف سرقات 

صرى، وكتاب )) االنتصار املبين عن شعر املتنبئ (( أليب احلسن املغريب، و املتنيب من حبيب(( حلسنون امل
)) التنبه املنيب علي رذائل املتنبئ(( ألمحد املغريب، وبقية )) االنتصار املكثر من االختصار(( للمغريب أيضاً ، 

، وكتاب )) املآخذ  و)) الرسالة احلامتية(( أليب احلسن احلامتي، وكتاب )) جبهة األدب(( للحامتي أيضاً 
الكندية من املعاين الطائية((، و)) االستدراك علي ابن الدهان(( البن األثري اجلزري، وكتاب ))اإلابنة(( 

 للصاحب العميدي.
  



وقال ايقوت احلموي : ) ومل نسمع بديوان شعري يف اجلاهلية وال يف اإلسالم شرح هكذا هبذه الشروح 
بتدوال شعر يف أمثال أو طرف أو غرائب علي ألسنة األدابء يف نظم أو نثر الكثرية سوى هذا الديوان، وال 

 اكثر من شعر املتنبئ(.
  

وترجم له املقريزي يف كتابه )) املقفي(( ترمجة طويلة، وأورد من روائعه شيئاً كثرياً، وترجم له الذهيب مؤرخ 
ملفسرون بعد املتنبئ فنشروا شعره يف اإلسالم، وأشاد بشعره، وذكر سريته ابن كثري ونوه بنبوغهن وأما ا

تفاسريهم ، وبدعوا يف االستشهاد أبدبه، واكثر أهل اللغة واألدب من دراسة شعره ما بني مادح وقادح، 
وكتب عنه يف كل جملة أدبية ، وحتدث عنه يف كل مهرجان شعري، بل خصص له مهرجان كامل ابمسه، 

لطيب وحده، واعدت دراسات عنه وعن شعرهن وعقدت له ندوات خاصة، وأقيمت أمسيات أليب ا
وقدمت رسائل يف املاجستري والدكتوراه عن هذا الشاعر العظيم، وضمن الشعراء بعده شعره يف قصائدهم، 
واكتسبوا منه، ومدحوه بقصائد كاملة، واستشهد اخلطباء أببياته علي املنابر، ويف احملافل، وقرئ ديوانه يف 

ألدابء ، وذيل احلكماء رسائلهم بشعره، وصدر الوزراء واألمراء والكتاب جمالس العلماء، ومنتدايت ا
خطاابهتن أببياته، وترجم شعره إيل اللغات احلية، وأقيمت مسرحيات ابسم املتنبئ، واختصر ديوانه ، ومنهم 

من مجع حكمه ، ومنهم من شرح شواهده، ومنهم من أفرد روائعه، ومنهم من درس جانباً من جوانب 
ته، ومنهم من رد عليه وعارضه، ومنهم من طارحه وجاراه، ومنهم من ألف يف معاانته، ومنهم من شاعري

 !!فضله علي كل شاعر ، ومنهم من فضل كل شاعر عليه
  

وشرح وشكل شعره ابن سيده علي بن إمساعيل ومجع معظم شروح شعره عبد الرمحن الربقوقي، وما له وما 
احملبيب حممد أمني بن فضل هللا بعنوان)) حميب شرح ديوان متنيب(( وطبع ابهلند عليه، وشرج ديوانه ابلفارسية 

وشرحه موالان عبد هللا العبيدي بعنوان ))تصويب البيان يف شرح الديوان(( وهو شرح ابألوردية، وهجم علي 
ابن شعره الصاحب بن عباد بعداوة مكشوفة يف كتابه)) الكشف عن مساوئ املتنبئ(( وأغار علي شعره 

وكيع ِبؤلف مساه)) املنصف يف نقد الشعر وبيان سرقات املتنبئ ومشكل شعره(( وهو أبعد ما يكون عن 
اإلنصاف، وكتب الصاحب بن عباد رسالة اثنية بعنوان)) األمثال السائرة من شعر أيب الطيب املتنبئ(( فيها 

يف يتمية الدهر ترمجة وافية كافية شافية اعتدال وإنصاف . وترجم للمتنبئ األديب البارع أبو منصور الثعاليب 
ضافية، وألف أبو القاسم االصهباين كتاب)) الواضح يف مشكالت شعر املتنبئ (( ونقل عنه عبد القادر 

 البغدادي يف )) خزانة األدب(( وفيه عداوة وحتايل علي املتنبئ.
  



و الطيب املتنبئ يف آاثر الدارسني (( وقد مجع ما تفرق من أخبار املتنبئ عبد هللا اجلبوري يف كتاب )) أب
شاكر كتاابً ذائغاً شائقاً عجباً بعنوان )) املتنبئ رسالة يف الطريق إيل ثقافتنا(( وهو   وألف عنه حممود حممد

من أمجل وأكمل وأجل الكتب يف اببه. وكتب عنه عبد الوهاب عزام كتاب ))ذكري أيب الطيب بعد ألف 
 يا احملدث الكبري تقي الدين اهلاليل.عام(( وشرح ديوانه يف أملان

  
وكتب عنه طه حسني كتاب)) مع املتنيب(( وحبث يف شعره مجع من األدابء واملؤلفني، كجاسم حمسن عبود 

ومارون عبود وشوقي ضيف وحممد عبد الرمحن شعيب ومصطفي الشكعة وعصام السيويف واليازجي وغريهم 
. 
  

 ئد أو أبيات ودجبوا قصائدهم ببعض مجله وأبياته وحكمه.وغالب الشعراء املعاصرين مدحوه بقصا
  

 وكتب عنه فريق من املستشرقني وأدابء الغرب.
  

وقال كوركيس عواد: ) كتب عن املتنبئ دراسات فرنسية وإجنليزية وإسبانية وأملانية وإيطالية والتينية وروسية 
 وبولندية(.

  
روحته )) أبو الطيب املتنبئ دراسة يف التأريخ األديب (( ترجم وقد درس ديوان املتنبئ املستشرق بالشري يف أط

 إبراهيم الكيالين جزءاً منها وترجم اجلزء اآلخر أمحد أمجد بدوي.
  

ودرس املتنبئ عمدة املستشرقني سلفسرت دو ساسي وأويل شعره عناية فائقة وأهم مؤلفاته عن هذا املوضوع 
كتاب مساه )) األنيس املفيد للطالب املستفيد وجامع الشذور من   )) املنتقيات العربية(( ومجع دراساته يف

 منظوم ومنثور((.

   

 وكتب عنه املستشرق دوال كرانج كتاابً بعنوان )) خنب األزهار يف منتخبات األشعار((
  

وحتدث عن أيب الطيب املستشرق شلومربجر وأبرز القيمة التارخيية لشعر املتنبئ . أما ماسيتيون فقد عرض 
يف كتابه)) عناصر إمساعيلية يف شعر املتنبئ(( وقال أبن املتنبئ ابطين إمساعيلي (( وقد جانب يف ذلك 



الصواب ، وركب الصعاب، وأخطأ يف اجلواب، ومن أكثر املستشرقني عناية ابملتنبئ بالشري ألنه درس حياته 
 وشعره ونذر شطراً من عمره لبحث أدب هذا الشاعر.

  
يف كتابه )) املتنبئ شاعر عريب: بعض التأمالت من أكثرهم دقة وحتريراً وضبطاً، ومل يقلد  وكان أندريه ميكال

غريه يف التعصب والتحامل وكتب عن أيب الطيب الكاتب األملاين رايسكه حبثاً بعنوان)) خمتارات من الشعر 
 العريب غزليات ومراث من ديوان املتنبئ((.

  
 بئ شاعر العربية األكرب(( وقد ترجم ديوانه كامالً إيل األملانية.وكتب هامر النمساوي كتاب )) املتن

  
ومن أمجل من درس أراء املستشرقني ودراساهتم عن املتنبئ الدكتور حسن اإلمراين يف كتابه)) املتنبئ يف 

 دراسات املستشرقني الفرنسيني((.
  

عقد يف شعر هذا الرجل وأدبه، ومل وما زالت الدراسات والبحوث، والندوات، واحملاضرات، تكتب وتقام وت
أجد شاعراً عند العرب قدمياً وحديثاً وجد حظوه عند الناس كما وجد هذا الشاعر، وهو عند العرب يف 

الشعر كشكسبري عند اإلجنليز ، وميكن مجع مكتبة كاملة فيما قيل فيه من شعر ونثر وشرح ومقاالت 
 وحبوث وكأنه يقصد نفسه بقوله:

  
 من جمده غرقت فيه خواطره                   ر املرء يف طرفإذا تغلغل فك

  
 أو كأنه املقصود بقوله:

  
 وحىت يصري اليوم لليوم سيدا                 هو اجلد حىت تفضل العني أختها

  
  
  

 غرره ودرره
  
  

 رب عيش اخف منه احلمام                 ذا من يغبط الذليل بعيش



  
حياة الذليل، وأعجبه ما هو عليه من سوء احلال فتمىن أن يكون نظريه فليس بعاقل؛ ألنه  : من راقتهاملعين

رضي لنفسه منزلة اهلوان. فالذليل ال يغبط علي عيشه وإمنا يغبط العزيز، واملوت أيسر علي النفس الكرمية 
 من احلياة يف الذل.

  
 اللئامحجة الجئ إليها                   كل حلم أيت بغري أقتدار

  
: احللم يكون عن قدرة، فإذا رايت العاجز قد اعتصم ابحللم، فذلك برهان لؤمه، فهو إمنا ينفي عحزه املعين

عن االنتقام حبجة أنه حليم وليس ابحللم، حىت إذا سنحت فرصة نقض احللم ووثب علي اخلصم وانتقم 
 لنفسه.

  
 إيالم ما جلـرح مبيت               من يهن يسهل اهلوان عليه

  
اإلنسان إذا كان هيناً يف نفسه أبن مل يعرف هلا حقها من العزة، سهل عليه احتمال اهلوان فال يتأمل املعين: 

 منه، كامليت ال يتوجع من اجلرح الذي كان يتوجع منه وهو حي لفقدان اإلحساس.
  

عدم، فما أطيب احلياة مع  ويف اختيار املتنبئ التشبيه ابمليت إشارة إيل أن املهني حياته موت، ووجوده
 الكرامة، وما أخبثها مع اهلوان.

  
 خيلو من اهلم أخالهم من الفطن                 أفاضل الناس أعراض لذا الزمن

  
: الفضالء من الناس هدف للزمان، يرميهم بنازالته وصروفهن ويقصدهم حبداثنه وحمنه، فال يزالون يف املعين

من جراء تفكريهم يف عواقب األمور، واستفاد وسعهم يف مهام األعمال، وإمنا أحزان ترتى، وأوصاب تتكرر 
 خيلو من اهلم من كان خلواً من العقل، غفالً من الذكاء.

  
    خمافة فقر فالذي فعل الفقر               ومن ينفق الساعات يف مجع ماله

  
ذلك الفعل هو اإلمالق بعينه، فإنك إذا : من أنفد ساعات العمر يف مجع املال خشية إمالق، كان املعين

 لقيت دهرك يف مجع املال ومل تنفقه وتتمتع به، فقد مضي عمرك يف الفقر.



  
 عدواً له ما من صداقته بد               ومن نكد الدنيا علي احلر أن يري

  
ليأمن شره، حيث ال املعين: من عسر احلياة علي كرمي النفس، أن حيتاج فيها إيل مصانعة عدوه ومداراته؛ 

 جيد من إظهار املصادقة واملداراة دفعاً لغائلته.
  

 وكل اغتياب جهد من ما له جهد             واكرب نفسي عن جزاء بغيبة
  

 : أري نفسي أكرب وأرفع من أن أكايف العدو علي إساءته ابالغتياب.املعين

تاب الناس العاجز الذي ال يستطيع أن يثار فإن االغتياب طاقة من ال طاقة له ِبحاربة عدوه، فإمنا يغ
 بنفسه، وال يقدر أن يداوي ابلشر من الشر.

  
  

 إذا أتسعت يف احللم طرق املظامل              من احللم أن تستعمل اجلهل دونه
  

: إذا أفضي حلمك إَل طمع الناس فيك وظلمهم إايك ورأيت أنه قد اتسعت عليك أبواب املطامع، املعين
ت طرق املظامل، فمن احللم أن تلجا إَل الشدة حىت تكبح مجاح الطامعني، وتفل )تكسر( شباة وتشعب

 )حدة( الظاملني.
  

 فماذا الذي تغ ين كرام املناصب                  إذا مل تكن نفس النسيب كأصله
  

فاملرء بفضيلته ال  : إذا كان املرء شريف األصل دنئ النفس، فال يفيده شرف أصله مع دانءه نفسه،املعين
 بفصيلته، ومن هذا يؤخذ أنه ال ينبغي أن يعتمد اإلنسان يف فخره وشرفه علي سوى نفسه.

  
 ويشيب نصية الصيب ويهرم                    واهلمم خيرتم اجلسيم حنافة 

  
م اجلسم ويوقعه يف : احلزن يفتك ابلنفوس فتكاً ذريعاً ، وحيطم األبدان حتطيماً، ويذهب جبسامة العظياملعين

اهلزال، وإذا متكن من الصيب اشابه ، قبل إابن املشيب، وبدل صباه هرماً، وقوته ضعفاً، وصحته سقماً، 
 وكل ذلك انشي عن شدة االضطراب من احلاداثت، والتأثر ابملرجفات.



  
 وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم                 ذو العقل يشقى يف النعيم بعقله

  
العامل البصري بعواقب األمور شقي يف احلياة وإن طاب عيشه، وتدفقت نعمته؛ لنه دائم التفكري كثري  عين:امل

 االشتغال ِبهام األعمال.
  

أما اجلاهل ، فهو انعم البال، مطمئن القلب لغفلته وجهله بتحول األحوال وتقلب احلوادث، وإن كان سيئ 
 احلال رديء العيش.

  
 حىت يراق علي جوانبه الدم                يع من األذىال يسلم الشرف الرف

  
العلي املنزلة يف قومه حمسود ال يزال يرمى ابملكارة، فال يربأ شرفه من األذى حىت يسيل الدم  املعين:

 علي جوانبه،إذ قد يبعث االحتفاظ ابلشرف علي سفك الدماء، وإزهاق األرواح.
  

 ذا عفة فلعلة ال يظلم                والظلم من شيم النفوس فإن جتد
  

: الظلم من طبائع النفوس؛ ألهنا مكتنفة ابملطامع، حمفوفة ابلشهواتن فكانت جمبولة علي الظلم لسد  املعين
مطامعها، وقضاء شهواهتا، فاإلنسان ظامل ابلطبع، فإذا وجدت إنساانً ال يظلم فذلك لعله دينية أو سياسية،  

 كخوف من ربه أو من حكومته.
  

 عن جهله وخطاب من ال يفهم                   ومن البلية عذل من ال يرعوي
  

من البلية علي احلر أن يلوم من أسرف يف شهواته، وأفرط يف لذاته، واستويل علي حواسه شيطان  املعين:
يفهم ما  الغفلة، فال جيد إيل االنتصاح سبيالً، ومن البلية كذلك علي احلر أن خياطب من ال عقل له فال

 يقول، فهو واجلماد سيان.
  

 وأود منه ملن يود األرقم               والذل يظهر يف الذليل مودة
  



: احلاجة ذل تكلف اإلنسان ما ليس من طبعه، فقد يظهر اإلنسان ملن يبغضه املودة لذهلل منه وخوفه، املعين
شر من احلية اخلبيثة، اليت تظهر ملن  فال تغرنك ذلة الذليل، يظهر لك املودة، ويبطن لك البغض ،فهو

 المسها عدم األذى بلني امللمس و) عند التقلب يف أنياهبا العطب(.
  

 ومن الصداقة ما يضر ويؤمل               ومن العداوة ما ينالك نفعه
  

يقول: رب عداوة جلبت إليك نفعاً ، اقله التحفظ من وقوع املهالك، ورب صداقة  املعين:
ضراً وأملًان أورثهما عدم التوقي ممن تصادقه، ويدخل يف هذا املعين املثل السائر ) اعقبت لك 

 عدو عاقل خري من صديق جاهل(.
  

 وتلك خديعة الطبع اللئيم                يرى اجلبناء أن العجز عقل
  

ري أن عجزه عن : أن الرجل اجلبان الذي يهاب ركوب الغمار يف سبل درك املعايل وبلوغ األماين؛ ياملعين
ذلك من العقل واحلكمة، وليست احلقيقة كما ظن، وإمنا هي خدعة خيدع هبا نفسه كل رجل خامل الذكر، 

 ساقط القدر، ليطري عجزه ، ويزين مخوله.
  

 وال مثل الشجاعة يف احلكيم                     وكل شجاعة يف املرء تغين
  

كل حال، فكل شجاعة انفعة للمرء، إال أن نفعها يف احلكيم أمت : اإلقدام يغين، واجلراءة جتدي يف  املعين
وأكمل، وذلك أن الشجاعة رِبا كانت طريقاً حلتفه وأودت بروحه فيذهب شهيد التهور ، وقتيل أثر 

 شجاعته اخلرقاء.
  

 وآفته من الفهم السقيم                وكم من عائب قوالً صحيحاً 
  

يف الرأي ، وأخطأ يف احلكم ، فريي بفهمه السقيم الكذب صدقاً، واخلطأ  : إذا مرض فهم املرء ضلاملعين
 صواابً ، ويعيب ما ال يعاب.

  
 واألسى ال يكون بعد الفراق                    واألسى قبل فرقة الروح عجز



  
طيع : ال حيسن بك أن حتزن للموت قبل وقوعه، ألن ذلك ينغص عليك العيش؛ وألنك عاجز فال تستاملعين

أن تدرأ عن نفسك املوت حبزنك، وإذا وقع املوت فال عليك، إذ ال علم لك بوقوعه حىت حتزن، ويف هذا 
البيت حث علي الشجاعة ، وحتذير من اجلنب ، وهتوين للموت؛ لئال خيافه اإلنسان فيتحاشى اإلقدام، 

 وينثين عن اقتحام صعاب األمور، ويف هذا املعين يقول املتنبئ:
  

 فمن العجز أن تكون جبان                يكن من املوت بدوإذا مل 
  

***** 
  

 قدر العجز أن تكون جبان                 والغين يف يد اللئيم قبيح
  

قبيح ابألايم أن نري فيها اللئيم غنياً والكرمي فقرياً، وذلك ألن الغين يف يد اللئيم سالح حيارب به املعين: 
تنفيذ لؤمه، والكرمي إذا أملق كان مثله كمثل املنهل العذب إذا نضب ماؤه، أو البدر الكرام، ويساعده علي 

 يف الليلة الظلماء إذا احتجب ضياؤه.
  

 تعبت يف مرادها األجسام                  وإذا كانت النفوس كباراً 
  

ا املختلفة، والبيت من املعين: إذا قويت اهلمة، وكربت النفس تعب اجلسم، يف غاايهتا الكثرية، ومطامعه
 قصيدة ميدح هبا سيف الدولة، وقد عزم علي الرحيل عن أنطاكية.

  
 لفضلت النساء علي الرجال                       ولو كان النساء كمن فقدان

  
املعين: لو أن نساء العامل بلغن من الكمال والعفاف ما بلغت هذه املفقودة؛ لتفوقن علي الرجال يف الفضل، 

 هي اليتمية العصماء يف عقد الفضيلة، والبيت من قصيدة يرثي هبا والدة سيف الدولة. إذ
  

 وال التذكري فخر للهالل                  وما التأنيث السم الشمس عيب
  



: ال يكون أتنيث املفقودة مدعاة إيل احلط من قيمتها، أو ذريعة علي التقليل من كرامتها، فالشمس املعين
د فضلت القمر يف الضياء، فنوره مستمد من نورها، وشأوه يف الفضل دون شأوها، تلك وسيلة مؤنثة، وق

 حمسوسة تذرع هبا املتنبئ إيل تفضيل املرأة علي الرجل وهذا من أحسن األساليب وأبدع اخليال.
  

 فإن املسك بعض دم الغزال                فإن تفق األنم وأنت منهم
  
  

د انتقل يف القصيدة من الراثء إيل مدح سيف الدولة ـ: أيها امللك العظيم إن فضلت الناس : يقول ـ وقاملعين
وأنت من مجلتهم، وتعيش بينهم، ومشارك هلم يف اجلنسية، فال غرابة، فقد يفضل بعض الشيء كله، 

 فاملسك وهو بعض دم الغزال، قد فاق اصله مجلة، فرب واحد قد فاق أمة، وبعض قد فاق مجلة.
  
 فليس يرفعه شيء وال يضع              ن كان فوق حمل الشمس موضعهم
  

: يقول خماطباً سيف الدولة: من بلغ من الفضائل غايتها، وحل من املنازل امساها، وحاز من الشجاعة املعين
أقصاها، فال يرتفع بنصرة أحد، وال يتضع خبذالنه، وإنك أيها امللك العظيم لكذلك ، فشجاعتك فوق كل 

جاعة، وقدرك فوق كل قدر، تواضعت الشمس عن موضعك الذي يشتاقه كل سيد، ويقصر عن إدراكه  ش
 كل عظيم.

  
 وقد يظن جبان من به زمع                    فقد يظن شجاعاً من به خرق

  
ه : قد خيطئ ظن اإلنسان فيطوح به عن احلقيقة، فيتوهم من به محاقة وخفة شجاعاً، ويظن من تعرتياملعين

رعدة من الغضب جباانً،فالعربة ابلتجربة، فهي اليت تصيب هبا كبد احلقيقة، وكأنه يقول لسيف الدولة: إين 
 قد سربت حالك، فإذا مدحتك بعد التجربة فال اخطئ يف مدحه إايك.

  
 وليس كل ذوات املخلب السبع                   إن السالح مجيع الناس حتمله

  



مل السالح شجاعاً يقوي علي املبارزة ، كما انه ليس كل ذي خملب سبعاً يفرتس : ليس كل رجل حياملعين
ِبخلبه، فقد يتقلد السالح اجلبان، وقد يوجد من ذوات املخالب ما دون السبع، فما كل اصفر ديناراً 

 لصفرته، وال كل حلو سكراً حلالوته.
  

 إال ما رآه الفىت أمناوال األمن                   وما اخلوف إال ما ختوفه الفيت
  

اخلوف واألمن انشئان عن اعتقاد اإلنسان يف الشيء ، رسوالن يبعث هبما الوهم، وعرضان حيدثهما  املعين:
الوجدان، فإذا اطمأن قلب املرء إيل شيء صار أمنا عنده ، وإن غري مأمون ، وإذا فرغت نفسه منه صار 

دح هبا سيف الدولة، وكان قد توقف عن الغزو ملا مسع خوفاً، وإن كان غري خموف، والبيت من قصيدة مي
 بكثرة جيش الروم.

  
 إذا عظم املطلوب قل املساعد                     وحيد من اخلالن يف كل بلدة

  
: يقول: أان منفرد عن األصدقاء الذين يعتمد عليهم يف اخلطوب املتفاقمة، والنازالت الشديدة، فما يل املعين

حتقيق ما أطلب؛ وذلك لعظم مطليب، وإذا عظم مطلوب املرء قل من يساعده عليه،  من مساعد علي
 والبيت من قصيدة ميدح هبا سيف الدولة.

  
 مصائب قوم عند قوم فوائد                    بذا قضت األايم ما بني أهلها

  
 سرت به طائفة، وسيئت به إن طبع األايم سرور قوم إبساءة آخرين ،وما رأينا حاداثً من حوادث اليام إال

ُم نَُداِوهُلَا َبنْيَ النَّاِس ..()آل عمران: اآلية  (.140أخري، فالدهر يومان، يوم لك، ويوم عليك ( َوتِْلَك اأْلَايَّ
  

 وجيهد أن أييت هلا بضريب              ويف تعب من حيسد الشمس نورها
  

نظري، كمن حياول أن َييت للشمس ِبثل، فهو بني الناس  : يقول: إن من حياول أن َييت لسيف الدولة باملعين
كالشمس بني الكواكب، فكما أن الشمس ال يعدهلا يف ضوئها واحد من الكواكب ، كذلك سيف 

 الدولة، ال يعدله يف فضائله أحد من الناس، ومن تكلف فهو كمن يرقم علي صفحات املاء.
  



 ويقول يف قصيدة ميدح فيها سيف الدولة.
  

 علي عينيه حىت يري صدقها كذابً             حب الدنيا طويالً تقلبتومن ص
  

: من أحب الدنيا لزايدة ترفن وبسطة رزق، ورفيه منصب، ال يلبث أن يراها قد تقلبت علي عينه، املعين
ية ما رأي، فيستحيل نعيمه بؤساً، وسعته إمالقاً ، ويتبني له أن الدنيا غاشة ملن اسرتشدها ، ومغو -فرتيه ع

 ملن أطاعها كما قال أبو نواس:
  

 له عن عدو يف ثياب صديق             إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت
  

 يكن ليلة صبحاً ومطعمه غصبا          ومن تكن األسد الضواري جدوده
  

ليه : من اشتد أزره يف قومه، وقوي ركنه بينهم، ال تتعرض له يف طريق مراده عقبة، وال تستعصي عاملعين
 أمنية، ينال ما يريد من أعدائه قهراً، ويعود له العسري يسراً.

  
 أن حتسب الشحم فيمن شحمه ورم                أعيذها نظرات منك صادقة

  
: اعصم نظراتك من أن ال تكون نظرات يقني، فأنت إذا نظرت إيل الشيء حبسب ظاهره تصب منه  املعين

ن الورم شحماً، والسراب ماء، وقد أراد املتنبئ هبذا البيت أن يعاتب كبد احلقيقة، فال تغلط فتكون كمن ظ
سيف الدولة، حيث توهم كل من يدعي الشعر شاعراً، وشبه حاله يف ذلك حبال من ظن الورم شحماً، 

 والبيت من قصيدة يعاتب هبا سيف الدولة يف حمفل من العرب.
  

 إذا استوت عنده األنوار والظلم                    وما انتفاع أخي الدنيا بناظره
  

: ماذا يستفيد اإلنسان من البصر إذا تساوت عنده األشياء واضدادها، فلم يفرق بني الغث والسمني، املعين
وبني النور والظلمة، وكأن املتنبئ يقول لسيف الدولة: جيب أن متيز بيين وبني أولئك الساقطني الذين قربتهم 

 ء، كما متيز بني األنوار والظلم.من جملسك، بدعوى أهنم شعرا
  

 فال تظنن أن الليث يبتسم               إذا رأيت نيوب الليث ابرزة



  
: إذا رأيت األسد كشر عن أنيابه فال حتسب ذلك منه تبسماً، ألن األسد ال يبتسم ؛ وغنما هو املعين

 أنه إذا ضحك أمام اجلاهل، كان بذلك يتحفز للوثوب، وكأن املتنبئ يف هذا البيت قاس نفسه ابألسد ، يف
 ذلك منذراً بقرب االنتقام، ومؤذانً حبلول االفرتاس.

  
  

 إن املعارف يف أهل النهي ذمم               وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة
  

 : قد مجعتين وإايكم رابطة الصحبة، وهي عند ذي العقول الراجحة عهد جيب الوفاء به.املعين
  

 وشر ما يكسب اإلنسان ما يصم                     ال صديق بهشر البالد مكان 
  

: أسوأ البالد حاالً بلد ال جتد فيه صديقاً أتنس بوده، وتسكن نفسك إيل كرمي فعله، يشاطرك السراء املعين
 والضراء، وأخبث الربح ما ألصق بك العار، وأحلق بك البوار.

  
 شهب البزاة سواء فيه والرخم                    وشر ما قنصته راحىت قنص

  
: أخبث ربح رحبته يف حيايت ما شاركين فيه الرفيع والوضيع، كما أن أخبث صيد ظفر به الصياد ما املعين

شاركه فيه البزاة الشهب مع رفعتها واختيارها أطيب الفريسة، والرخم مع دانءهتا ووقوعها علي ما أرادأ ما 
سيف الدولة من العطااي شاركه فيه أهل الغباوة واجلهالة ، فليست من املنح يصاد .يريد املتنبئ أن ما منحه 

اخلاصة بنظرائه، والتحف االئقة ِبثله. فشبه نفسه بشهب البزاة يف الرفعة وعدم الرضى ابلدون، وشبه غريه 
 من الشعراء الساقطني ابلرخم يف الضعة.

  
 ألجسام ابلعللورمبا صحت ا                 لعل عتبك حممود عواقبه

  
: لعل ما أحدثه الوشاة من لومك إايي حممود العاقبة، مشكور املغبة، فقد يفسد العضو الواحد املعين

فالعود ال يظهر أرجيه إال بعد أن حيرتق،   ابلكي، فتصلح به بقية األعضاء النيب صلي هللا عليه وسلم
إيل احتفاء ، ورب علة بعثت علي تعجيل والصديق ال تزيد حمبته إال بعد أن يفرتق ، فرب لوم أفضي 

 الشفاء، والبيت من قصيدة يعتذر هبا إيل سيف الدولة.



  
 ليس التكحل يف العينني كالكحل                    لن حلمك حلم ال تكلفه

  
: يقول خماطباً سيف الدولة: إن حلمك أيها امللك العظيم حلم طبعت عليه، فال يتكلفه غريك من املعين

س، وحلم الطبع غري حلم التكلف، كما أن خس، الكحل الذي يكون خلقه يف العني غري حسن النا
 االكتحال.

  
 إذا احتاج النهار إيل دليل                    وليس يصح يف األفهام شيء

  
يف  إذا احتاج أحد إيل إقامة الربهان علي وجود النهار، وقد عم نوره اآلفاق، فاحكم عليه أن ليس املعين:

ذهنه شيء صحيح من البديهات والنظرايت، وقد شبه املتنبئ شعره ابملهارن فمن أنكر فضله فكأمنا أنكر 
وجود النهار، وهذا من أجود التشبهات وأبدع اخليال، والبيت من قصيدة قاهلا يف جملس سيف الدولة وكان 

 ميتحن الفرسان.
  

 لكنه من يرحم البحر يغرقو                     وما كمد احلساد شيئاً قصدته
  

: يقول: عن أولئك احلسدة الذين ينازعونين يف فضائلي ، رجعوا من ذلك ابلغل اذيل أفعم صدورهم، املعين
وقطع امعاءهم، علي أنين مل أتعمد الضرر، فكأن مثلهم يف ذلك، مثل الذي يتعرض مريج غمار البحر 

صيدة ميدح فيها سيف الدولة ويذكر الفداء الذي طلبه فيغرق، وما كان قصد البحر أن يغرقه، والبيت من ق
 ملك الروم.

  
 إذا كان طرف القلب ليس مبطرق           وإطراق طرف العني ليس بنافع

  
: العربة ِبا يلحظه القلب، ال ِبا تلحظه العني، فالقلب ملك احلواس، وهي مسخرات أبمره ، فال املعين

 ني عن شيء ، وقد اجته إليه القلنب فال حيدي إغضاؤها.يكون إال ما يطلبه ، فإذا اغضت الع
  

 وهل ترقي إيل الفلك اخلطوب               أيدري ما أرابك من يريب 
  



: أتردي تلك اآلالم اليت ساورتك، وهذه النازالت اليت احدقت بك، ِبن حتل؟! وممن تنال؟!وكيف املعين
نت يف املنزلة نظري فلك السماء، وهل ترقي إيل الفلك تصل إليك اخلطوب، وقد ساكنت النجوم جواراً، فك

 اخلطوب؟! والبيت مطلع قصيدة قاهلا عند اشتكاء سيف الدولة من دمل.
  

 ومن لك ابحلر الذي حيفظ اليدا                    وما قتل األحرار كالعفو عنهم
  

نفسه اتثرياً يفوق وحزات السنان، : احلر إذا أنت عفوت عنه زلته، وصفحت عن سقطته، أثر ذلك يف املعين
فكأمنا قتلته بعفوك وطعنته بعطفك،وقلما جتمعك األايم حبر يراعي اجلميل، ويستبقي املعروف، والبيت من 

                   قصيدة يهنئ فيها سيف الدولة بعيد األضحى.
  

 رداوإن أنت أكرمت اللئيم مت                    إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته
  

املعين: الكرمي إن أنت أوليته منك إحساانً فقد اسرت نفسه ، وملكت قلبه، وأما اللئيم، فإن عطفت عليه، 
 زدته تعدايً وتطاوالً، فإن إكرامك إايه يطعمه فيك، فينهال عتواً وحتمالً.

  
 مضر كوضع السيف يف موضع الندي          ووضع الندي يف موضع السيف ابلعال

  
: احلكيم من يفرتس يف الناس، فيعامل كالً ِبا يالئم حاله من لني وشدةن خياشن يف مواضع املعين 

االية، واستعمل اإلحسان يف موطن اإلساءة، واإلساءة حمل -املخاشنة،ويالين يف مواضع املالينة، فإذا هو ع
 نها. اإلحسان، اضر ذلك بعاله، وأبعده من بلوغ مناه، وطوح به مهواة ال يسعه النجاة م

  
 وأغيظ من عاداك من ال تشاكل                    وأتعب من نداك من ال جتيبه

  
: يقول: اتعب حاسديك ِبخاطبتهم إايك من ترفعت عن جماوبته،وتنزهت عن مشافهته، واشد املعين

أعدائك عليك حنقاً من ال مياثلك يف منزلك ، وال يضارعك يف درجتك، والبيت من قصيدة ميدح هبا 
 سيف الدولة عند دخول رسول ملك الروم عليه.

  
 وأتيت علي قدر الكرام املكارم                 علي قدر أهل العزم أتيت العزائم

  



: تكون مطالب املرء اليت يعزم عليها، والغاايت اليت يوطن النفس علي بلوغها، ِبقدار ما بلغه من عايل املعين
النفس قوي العزم، كان األمر الذي يعزم عليه عظيماً،وكذلك تكون علي اهلمة وقوة اإلرادة، فإن كان كبري 

 قدر ذويها،فمن كان من الناس كان ما َيتيه من املكارم أعظم، والبيت مطلع قصيدة ميدح هبا سيف الدولة.
  

 إذا مل يكن يف فعله واخلالئق              وما احلسن يف وجه الفيت شرفاً له
  

الشرف والرفعة من كماله ال من مجاله، ومن حسن خمربه ال من هباء منظره، فال يغنيه مجيل : يبلغ املرء املعين
 اخللقة، مع قبيح الفعل واخلليقة، والبيت من قصيدة يذكر فيها إيقاع سيف الدولة بقبائل العرب.

  
 وال أهله األدنون غري االصادق                    وما بلد اإلنسان غري املوافق

  
كل بلد زكا خريه، وطاب هواؤه، ووافقك مناخه، وتوفرت لك فيه أسباب النعيمن فهو بلدك   ين:املع

احلقيقي، وكل انس أخلصوا لك النصيحة ، وحمضوا لك الود، فهم أهلك األدنون ، وعشريتك األقربون، ويف 
 هذا البيت حث علي التغرب عن الوطن،إذا ضاق به العيش، وساءت احلال.

  
 ذات خدر أرادت املوت بعال              من الناس كفواً وإذا مل جتد 

  
: يقول: إذا مل جتد ربة العفاف، وذات اخلدر والصينة من األزواج من هو كفو هلا يف شرفها،ومياثلها يف املعين

حبسها ونسبها، اختارت املوت هلا زوجاً، فهو يتكفل بصيانتها، وحيتفظ أبثيل جمدها، وكرمي حسبها، 
 ن قصيدة يعزى فيها سيف الدولة أبخته.والبيت م

  
 ـل حياة وإمنا الضعف مال            وإذا الشيخ قال: أف فما م

  
املعين: إذا رأيت كبري السن يتضجر، فال تظن أنه سئم احلياة، ومل العيش، وإمنا هو مل الضعف واهلرم، 

وحالوة العيش، فاحلياة تستحب يف  واستكربه الكرب واألمل ، تلك العوامل اليت حتجب عنه لذة احلياة،
 الشبيبة والكرب، حب احلياة طبيعة اإلنسان.

  
 فإذا وليا عن املرء وىل                 آلة العيش صحة وشباب

  



إذا انفرد اجلبان أبرضه، وبعد عن األقران بنفسه، طلب املنازلة واجملالدة، وأظهر الرغبة يف القتال  املعين:
جاءه شجاع يبارزه فر عن قرنه، ورجع إيل عادته من جبنه، والبيت من قصيدة ميدح  واملبارزة، حىت إذا

 سيف الدولة ويذكر هنوضه إيل الثغر.
  

 واغتصاابً مل يلتمسه سؤاال             من أطاق التماس شيء غالابً 
  

غتصاب والعنف، : طبع اإلنسان علي حب الغلبة واالستظهار، فإذا هو استطاع أن ينال الشيء ابالاملعين
 أيب أن يلتمسه ابلسؤال والرفق، ليبني للناس أنه من ذوي احلول والطول وقد أكد هذا املعين ابلبيت بعده .

 أن يكون الغضنفر الرئباال                     كل غاد حلاجة يتمين
  

و يبلغ قوة الغضنفر : كل ساع وراء حاجة يستفيد فيها منتهي الوسع، ويزاوهلا بغاية اجلهد، يود لاملعين
 الرئبال ـ ومها امسان لألسد ـ حىت ال يكون يف مقدمة الساعني، ومنقطع النظري بني الناجحني.

  
 هو أول وهي احملل الثاين              الرأي قبل شجاعة الشجعان

  
من غري رأي ال : الرأي له املكانة األويل من فضائل اإلنسان، وللشجاعة املكانة الثانية، فالشجاعة املعين

جتدي، ورِبا أودت حبياة صاحبها، ألهنا تكون هتوراً صرفاً، والبيت من قصيدة ميدح هبا سيف الدولة عند 
 قدومه من بالد الروم.

  
 ابلرأي قبل تطاعن األقران                 ولرمبا طعن الفيت أقرانه

  
عته، وذلك انه رِبا طعن الفيت نظراءه برجاحة : قد ينال اإلنسان بعقله ما ال يستطيع ان يناله بشجااملعين

عقله، واصالة رأيه، قبل الطعن بشفرة السيف، وحد النصال، فينصب هلم احلبائل بتدبريه ، وحيتال لإليقاع 
 هبم واالستظهار عليهم بعقله.

  
 أدين إيل شرف من اإلنسان                     لوال العقول لكان أدين ضيغم

  



قوة فوق القوى، ومزية دوهنا املزااي، لواله لكان أقل حيوان مفرتس أقرب من اإلنسان إيل  العقل املعين:
 الشرف، واوسع منه يف النفوذ والسلطان.

  
 ولكن طبع النفس للنفس قائد                 وكل يري طرق الشجاعة والندى

  
، ولكن طبيعة النفس تثين عزم املرء الشجاعة والندى فضيلتان، ال جيهل أحد طريق الوصول إليهما املعين:

 عن الشجاعة خشية العطب، ويصده عن اجلود خمافة اإلمالق ، والبيت من قصيدة ميدح هبا سيف الدولة. 
  

 إن لنغفل واألايم يف الطلب                    وعاد يف طلب املرتوك اتركه
  

ا، ويتأهب لدرء انزالهتا، فإذا هو غفل عن ذلك، : من املتعني علي احلكيم أن يعد حلوادث األايم عدهتاملعين
فاألايم له ابلرصد، تطالبه ِبا ترك، وحتاسبه علي ما فرط، هذا تفسري البيت علي انه من احلكم، أما ابعتبار 

 سياق قصيدة الراثء ِبوت أخت سيف الدولة الكربى، فمعناه أن املوت تركها، مث عاد فأخذها.
  

 وال انتهي أرب إال إيل أرب                        وما قضي أحد منها لبانته
  

نشأ اإلنسان وقلبه مفعم ابلشهوات، مزدحم ابلغاايت، فال تتقضي له من األايم حاجات، فإذا ما  املعين:
 متت مأربه سنحت له أخري.

  
 أقامة الفكر بني العجز والتعب                     ومن تفكر يف الدنيا ومهجته

  
: شغف اإلنسان ابلدنيا ورونقها علي الكد يف طلبها، وحرصه علي سالمة نفسه يثين عزمه عنها، فال املعين

يزال بني عاملني يتناوابنه ومها : حب احلياة وحب السالمة، فاألول حيبب إليه التعب والعمل، والثاين يزين 
 له العجز والكسل.

  
 تستعدان احلسام اليمانيا فال                   إذا كنت ترضي أن تعيش بذلة

  
إمنا حتمل السيف لتدرأ به عن شرفك ومنعتك، ولتكون رفيع املقام عزيز اجلانب، فإذا كنت ترضي أن  املعين:

 والبيت من قصيدة هبا كافوراً. تعيش ذليالً ممتهناً، فماذا تصنع ابلسف أيها الوضيع؟



  
  تتقي حىت تكون ضوارايوال                 فما ينفع السد احلياء من الطوى

  
املعين: لألسد من بني احليواانت صولة، ميتاز عنها أبنه يستحيي أن يتعرض لفريسة غريه، فياكل منها ولو 
ابت علي الطوى، لكنه ال يغنيه حياؤه من اجلوع شيئاً، إال إذا نشط وحرج من عرينه ساعياً متصيداً حىت 

من مهابته، إال إذا كان مفرتساً ضارايً، ويف البيت حث علي  يسد عوزه، كذلك ال خيشي جانبه، وال يغضي
 السعي وعلو اهلمة.

  
  

 فال احلمد مكسوابً وال املال ابقياً             إذا اجلود مل يرزق خالصاً من األذى
  

خالصاً، : اجلود واملال ذريعة إيل احلمد، واالمتنان به أذى يستوجب الذم ، فإذا مل يكن اجلود من املن املعين
 ضاع املال من غري أن يكتسب املرء محداً، ومل يتخذ علي اجلود أجراً.

  
 أكان سخاء ما أيت أم تساخيا            وللنفس أخالق تدل علي الفىت

  
: قد يتكلف اإلنسان من الفعال ما ليس من طبعه، فيجود وطبعه البخل، ويتشجع وعادته اجلنب، املعين

تباينت، والسجااي إذا تتابعت فتغايرت، انكشف النقاب عن حقيقة ما َيتيه؛ ولكن اخلصال إذا تكررت ف
فهي اشد انقالابً من   عن كان طبعاً أو تطبعاً، فسرعان ما تتغري الفعال املتكلفة النيب صلي هللا عليه وسلم

 الريح اهلبوب.
  

 بقد يوجد احللم يف الشبان والشي               فما احلداثة من حلم مبانعة
  

: صغر السن ال مينع من أن يكون اإلنسان حليماً ، فقد جند الشاب يستعمل األانة واحللم، كما يفعل املعين
الشيخ، نعم ، وإن كان للشاب نزق وخفة، فليس ذلك أمراً مطرداً، فلكل قاعدة شذوذ والبيت من قصيدة 

 ميدح هبا سيف الدولة.
  

 إذا مل يفارقه النجاد وغمده                    وما الصارم اهلندي إال كغريه
  



: الشيء ال يظهر فضله علي غريه إال ابلتجربة، وكذلك السيف القاطع ما دام يف غمدة فال يفضل املعين
السيف املسلول، وإمنا يعرف مضاؤه إذا استل من جفنه، وحصل به الطعن ، وقد شبه املتنبئ نفسه 

 الفرق بينه وبني غريه، والبيت من قصيدة ميدح هبا كافوراً. ابلصارم، حيث جهل الناس فضله، فلم يدركوا
  

 وصدق ما يعتاده من توهم               إذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه 
  

املرء إذا لؤم طبعه، وساءت فعاله، ساءت لذلك ظنونه ابلناس، فيتوهم السوء يف كل شيء يراه أو  املعين:
د يتوههمها شراً له، وإيقاعاً به، ألنه كثري املساوئ، فهو دائماً يسمعه ، فكل حركة تقع أمامه من أح

 يوجس يف نفسه خيفة، ويرقب شراً، والبيت من قصيدة ميدح هبا كافوراً.
  

 مىت أجزه حلماً علي اجلهل يندم                 وأحلم عن خلي وأعلم أنه

                                                        

إذا فعل الصديق ما ال يليق ، صفحت عنه حلماً،العتقادي أن جمازاته ابحللم خري؛ ألنه يبعث يف  ملعين:ا
نفسه الندم علي ما فرط منه، فريعوي عن غيه، ويثوب إيل رشده، ويبادر إيل معتذراً مسعياً مطيعاً، ويعلم 

 أنين نعم الصديق.
  

 سرور حمب أو إساءة جمرم                  ملن تطلب الدنيا إذا مل ترد هبا
  

: إمنا يسعى اإلنسان وراء متاع احلياة من مجع املال، واعتالء املناصب، ابتغاء سرور احملب ومعونته، أو املعين
 إساءة العدو ونكايته.

  
 ء إذا صادقت هوى يف الفؤاد                إمنا تنجح املقالة يف املر

  
ويفضي غلي املقصود منه إذا وافق هوى يف القلب، وميالً يف النفس وإال فهو : إمنا يبلغ القول النجاح املعين

 صرخة يف واد، ونفخة يف رماد، والبيت من قصيدة ينفي هبا عن ابن اإلخشيد امليل إيل ما يقوله الوشاة.
  

 وكل مكان ينبت العز طيب                  وكل امرئ يويل اجلميل حمبب
  



فعل اجلميل وإسداء اخلري، وبسط الكف حمبب غلي الناس، يستميل نفوسهم : كل امرئ تعود املعين
إبحسانه، ويستعطف قلوهبم بكرمه ، وكذلك كل مكان جيد فيه املرء الرتف والعز، فهو املكان الطيب، 

 والبيت من قصيدة ميدح هبا كافوراً.
  

 بولكن من األشياء ما ليس يوه          ولو جاز أن حيووا عالك وهبتها
  

: يقول: إنك قد بلغت من املعايل غاية ال تدرك، ومن اجلود شأواً ال يلحق ، ولو كانت عالك مما املعين
 يوهب لوهبتها، ولكن من األشياء ماال يسوغ هبته كاجملد والعال.

  
 جتري الرايح مبا ال تشتهي السفن            ما كل ما يتمىن املرء يدركه 
  

، وما كل ما يتمناه يدركه، فقد يتهيأ املرء للشيء ويعد له عدته، فتعرتض له عقبات : أماين املرء شىتاملعين
تصده عن إدراكه، وذلك كرابن السفية يتوجه هبا طريقاً يف اليم، فتطوح هبا الرايح إيل غري ما قصد، والبيت 

 من قصيدة قاهلا عندما بلغه أن قوماً نعوه يف جملس سيف الدولة خبلب وهو ِبصر.
  

 كاحلات وال يالقي اهلوان                  أن لفيت يالقي املناايغري
  

: سهل علي نفس احلر أن يتجرع كاس احلمام، وال يذوق كعم اهلوان، فاملوت أمل الساعة، واهلوان آالم املعين
 ترتي، من قصيدة ميدح هبا كافوراً.

  
 جبانً  فمن العجز أن تكون                وإذا مل يكن من املوت بد

  
  )ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت(، فاجلبان ال ينفعه الفرار، والشجاع ال يضره اإلقدام النيب صلي هللا عليه وسلم

 والعاجز من إذا ساورته مهمة اخلطر وقدم احلذر.
  

 ولورام أسباب السماء بسلم            ومن هاب أسباب املنية يلقها
  

 ـفس سهل فيها إذا هو كان        األنـكل ما مل يكن من الصعب يف
  



 : يقول: األمر الشديد إمنا يصعب علي النفس قبل وقوعه، فإذا وقع سهل.املعين
  

 اجلود يفقر واإلقدام قتال             لوال املشقة ساد الناس كلهم
  
جرائهما لرأيت الناس   : يف اجلود واإلقدام سيادة اإلنسان،ولوال ما جيده من مشقة علي النفس مناملعين 

كلهم سادة، فاجلود يشق علي النفس خمافة الفقر، واإلقدام يعز عليها فراراً من القتل، وإن للسيادة قوماً 
خاطروا من أجلها ابلنفوس، وبذلوا أنفس الذخائر ، وقليل ما هم ، والبيت من قصيدة ميدح هبا أاب شجاع 

 فاتكاً.
  

 كنقص القادرين علي التمام                     ومل أر يف عيوب الناس شيئاً 
  

: ال عيب يف الناس أبلغ من عيب من استطاع أن يكون كامالً يف الفضل، والنبل مل يفعل، إذا ال عذر املعين
 له يف ترك أسباب الكمال ويف وسعة حتصيلها، وأنه األويل ابلعيب من الناقص الذي ال يقدر علي الكمال.

  
 ندمي وال يفضي إليه شراب               نالهوللسر مىن موضع ال ي

  
مكان السر من نفسي حبيث ال يبلغ حقيقته الصديق، وال يدب إليه دبيب الشراب مع تغلغله يف  املعين:

 البدن، فللسر عندي مكان حزيز، وموضع حصني، واليت من قصيدة ميدح به كافوراً.
  

 س يف الزمان كتابوخري جلي          أعز مكان يف الدىن سرج سابح
  

: أفضل مكان يري فيه اإلنسان عزة وسؤدده ظهر السابح، وخري جليس ال يشقي به املرء الكتاب، املعين
وذلك أن الفرس مطية الشجاع ورفيق النشيط، وتبلغ عليه ما تريد من حنو التجول يف األرجاء ، ومبارزة 

، ويتحفك ِبا فيه الكفاية، وينتهج بك سبيل األعداء ، أما الكتاب ، فيقص عليك من أنباء ما قد سبق
 اهلداية.

  
 رأي غريه منه ما ال يري              ومن جهلت نفسـه قدره

  



: من مل يعرف لنفسه حقها فأتبعها هواها اسرتسلت مع الشهوات، وغررت به فيما ال حتمد عقباه، املعين
أمثاله، والبيت من قصيدة يذكر فيها وزينت له السوء، فيستحسن من خصاله ما يستقبحه الناس من 

 خروجه من مصر.
  

 ما قومه ما يومه ما املصرع                     أين الذي اهلرمان من بنيانه
  

: يقول: أين ذلك امللك املعظم الذي شاد اهلرمني الكبريين والبناءين الشاخمني، أقامهما شاهدين أبثيل املعين
ومها شاابن، ودرست معامل ابنيهما، ومها قائمان، وغيبته بطن األرض،  جمده، واندر قدرهتن شاب الزمان

ومها ظاهران، أين قومه علي كثرة عددهم وعددهم، عفت آاثرهم، وذهبت رسومهم، ويف هذا البيت تنبيه 
 علي أن كل حي هالك ال حمالة، وال سبيل إيل البقاء ، من قصيدة يرثي هبا أاب شجاع.

  
 حيناً ويدركها الفناء فتتبع               هباتتخلف اآلاثر عن أصحا

  
: يقول: تبقي آاثر املرء بعده حيناً من الدهر لتدل علي بديع صنعه، وواسع علمه، وفرط ذكائه، وغزير املعين

فضله، مث يصيبها بعد ذلك ما أصابه من الفناء، فتذهب تلك اآلاثر كأن مل تغن ابألمس ، تلك طبيعة 
 احلياة وتصاريفها.

  
 بني الرجال ولو كانوا ذوي رحم              ومل تزل قلة اإلنصاف قاطعة

  
 : ترك اإلنصاف داعية القطيعة، وجملبة الشقاق بني الناس، وإن كان بينهم صلة رحم، وجامعة قرابة.املعين

  
 علي طرف اهلجران إن كان يعقل            إذا أتت مل تنصف أخاك وجدته

  
 رثي هبا فاتكاً. والبيت من قصيدة ي

  
 فصعب العلي يف الصعب والسهل يف السهل                  ذرييت أنل ما ال ينال من العلى

  



: خياطب نفسه اليت تلومه علي ركوب األهوال، يقول: اتركيين أيتها النفس أنل من املعايل ما مل ينله املعين
ناول فال يتطلب تعباً، وما كان منها صعباً بعيد غريي مما تكل دونه اهلمم، فما كان منها سهالً قريب الت

 املنال فال يكون إال ِبزوالة صعاب األعمال، وركوب غمارها، والبيت من قصيدة ميدح هبا أاب الفوارس.
  

 والبد دون الشهد من إبر النحل            تريدين لقيان املعايل رخيصة 
  

عفواً بال تعب، وهي كالشهد الذي ال جينيه مشتاره إال بعد أن : يقول: أتريدين أيتها النفس نيل العلي املعين
 يالقي وخزات إبر النحل، فكأنك تنزعني غلي طلب املستحيل وإدراك ما ال يكون. 

  
  

 عرض وحتليل
  

  
 وحلم الفىت يف غري موضعه جهل             إذا قيل رفقاً قال للحلم موضع

  
يل له أرفق رفقاً، قال: موضع احللم غري احلرب، يعين: أن الرفق واحللم أي أنه إذا أمر ابلرفق ابألقران ، وق

يستعمالن يف السلم، وأما احلرب فال رفق فيها ابألقران، واحلليم فيها جاهل كواضع الشيء يف غري موضعه، 
 وقد أكثر الناس يف هذا املعين ومن اشهر ما فيه قول الفند الزماين: 

  
 ة إذعانوبعض احللم عند اجلهل للذل

  
  

 وقول سامل بن وابصة:
  

 واحللم عن قدرة فضل من الكرم              إن من احللم ذال أنت عارفه
  

 وقال اخلزميي:
  

 ويف بعضها عزاً يسود صاحبه        أرى احللم يف بعض املواضع ذلة



  
 وقال األعور الشين:

  
 مل ختش منقصة غنما  أري احللم ما          خذ العفو واغفر أيها املرء إنين

  
وقد ذكره أبو الطيب وقال: من احللم أن تستعمل اجلهل دوهنن وقال: كل حلم أيت بغري اقتدار ، البيت 

 قال: إين اصاحب حلمي وهو يب كرم، البيت.
  

 والسجن والقيد اي ااب دلف                أهون بطول الثواء والتلف
  

 واجلوع يرضي األسود ابجليف                 غري اختيار قبلت برك يب
  

 يقول : قبلته ال اختياراً، كاألسد يرضى أبكل اجليف إذا مل جيد غريها حلماً، وهذا من وقل املهبلي:
  

 دعا إيل أكله اضطرار                           ما كنت إال كلحم ميت
  

 ومثله لدعبل احلزاعي:
  

 إيل كرم ويف الدنيا كرمي                لعمر أبيك ما نسب املعلي
  

 وصوح نبتها رعي اهلشيم                  ولكن البالد إذا أقشعرت
  

 ومثله قول اآلخر:
  

 أزوركم إذ ال أري متعلال            فال حتمدوين يف الزايرة إنين 
  

 وأبو دلف هذا كان صديق املتنبئ ، بره وهو يف سجن الوايل الذي كتب إليه:
  

 وقد قدود احلسان القدود                  هللا ورد اخلدود  أاي خدد
  



 يقول املتنبئ: 
  

 وعيون أهل االذقية صور              وحفيف أجنحة املالئك حوله
  

 يقال يف مجع امللك املالئكة واملالئك مجع علي غري قياس قال حسان:
  

 أيدي املالئكوأنصاره حقاً و             أبيدي رجال هاجروا حنو رهبم
  

 وصور مجع اصور، وهو املائل يقال: صاره يصوره إذا أماله وصور يصور إذا صار مائاًل، ومنه قول الشاعر:
  

 يوم الوداع إيل أحبابنا صور                           هللا يعلم أن يف تلفتنا
  

ل بلده مائلة إليه إما ألهنم يقول: أحاطت بنعشه مالئكة السماء، حىت مسع ألجنحتهم حفيف، وعيون أه
حيبونه، فال يصرفون عيوهنم عنه، شوقاً غليه وحزانً عليه ، وإما ألهنم يسمعون حس املالئكة، فيليمون حنو 

 احلس الذي يسمعون.
  

 ملا انطوى فكأنه منشور                  كفل الثناء له برد حياته
  

(، ويقال أيضاً نشره، ، يقول : ثناء 22 ِإَذا َشاَء أَْنَشَرُه( )عبس:يقال: انشر هللا امليت ومنه قوله تعايل: )مُثَّ 
 الناس عليه وذكرهم إايه بعده كفيل برد حياته؛ ألن من بقي ذكره فكأنه مل ميت وهذا من قول احلاردة:

  
 إبحساننا إن الثناء هو اخللد                 فاثنوا علينا ال أابً ألبيكم 

  
 :وقال التميمي أيضاً 

  
 فكأنه من نشرها منشور                  ردت صنائعه إليه حياته

  
 وقال ـ أيضاً ـ الطائي:

  



 ومضوا يعدون الثناء خلوداً              سلفوا يرون الذكر عيشاً اثنياً 

*** 
  

 وحيدو بك السفار ما ذر شارق          سيحيي بك السمار ما الح كوكب
  

يثك ، واملسافرون يغنون ِبدائحك فيحدون اإلبل هبا ، وقوله: ما الح كوكب أي خييون الليل بذكرك وحد
وما ذر شارق من ألفاظ التأبيد، واملعين أبداً ، أي أنت أبداً تذكر يف األسفار، وحيدى ِبدائحك يف 

األسفار ، هذا هو الظاهر، وقوم يقولون: ما الح كوكب أي ما بقي من الليل شيء، وما ذر شارق ما بقي 
ن النهار شيء تري فيه الشمس، وهبذا قال ابن جين أي يسريون إليك هناراً فينشدون مدحيك، وإذا جاء م

الليل مسروا بذكرك، والقول هو األول؛ ألن احلداء ال خيتص ابلنهار بل يكون ابلليل يف أكثر األمر وغالب 
 العادة.

  
 سرت إذا احتجبا وليس حيجبه                      إذا بدا حجيت عينيك هيبته

  
 يريد أنه شديد اهليبة إذا ظهر للرائني حجبت عيوهنم عن النظر إليه كما قال الفرزدق:

  
 فما يكلم إال حني يبتسم          يغضي حياء ويغضى من مهابته

  
 وقال أيضاً:

  
 األبصار-خضع الرقاب نوا             وإذا الرجال رأوا يزيد رايتهم

  
 وقال أبو نواس:

  
 نظر-فإذا بدوت هلن ن                     إن العيون حجنب عنك هبيبة

  
 وقوله:

  
 ليس حيجبه سرت



  
 يريد أن نور وجهه يغلب الستور فيلوح من ورائها كما قال:

  
 هيهات لست علي احلجاب بقادر                    أصبحت أتمر ابحلجاب خللوة

  
ا، أن حجابه قريب ملا فيه من التواضع فليس يقصر أحد أراده دونه وذكر ابن جين أتويلني آخرين، أحدمه

 وإن كان حمتجباً ، واآلخر انه وإن أحتجب فليس ِبحتجب لشدة تيقظه ومراعاته لألمور.
  

 وبضدها تتبني األشياء                      ونذميهم وهبم عرفنا فضله
  

ياء إمنا تتبني أبضداها ، فلو كان الناس كلهم كراماً مثله يقول نعيب اللئام، وفضله غنما يعرف هبم؛ لن األش
 مل نعرف فضله، وقال ابن جين: وهذا كقول املنبجي:

  
 والشعر مثل الليل مسود                       فالوجه مثل الصبح مبيض

  
 والضد يظهر حسنه الضد                        ضدان ملا استجمعا حسنا

  
مدخول معيوب: ألنه ليس كل ضدين إذا اجتمعا حسنا، أال ترى أن احلسن إذا قرن وقال هذا البيت 

ابلقبيح ابن حسن احلسن وقبح القبيح، وبيت املتنبئ سليم؛ لن األشياء ابضدادها يصح أمرها. انتهي كالمه 
 وقد أكثر الشعراء يف هذا املعين قال أبو متام:

  
 حىت يصاب بنأي أو هبجران               وليس يعرف طيب الوصل صاحبه

  
 وقال أيضاً: 

  
 فهو الذي أنباك كيف نعيمها                    واحلاداثت وإن أصابك بؤسها

  
 وقال أيضاً:

  



 ما حوهلا من نضرة ومجال                   مسجت ونبهنا علي استسماجها
  

 لزمان حبايلحىت جياورها ا                       وكذاك مل تفرط كآبة عاطل
  

 وقال البحرتي أيضا:
  

 خالئق أصفار من اجملد خيب                    قد زادها إفراط حسن جوارها
  

 طوالع يف داج من الليل غيهب                 وحسن دراري الكواكب أن ترى

 وقد ملح بشار يف قوله:
  

 غبت صرن مالحاقباحاً فلما                 وكان جوارحي احلي إذ كنت فيهم
  

وأبو الطيب صرح ابملعين، وبني أن جماورة املضادة هي اليت تثبت حسن الشيء وقبحه مث أخفاه يف موضع 
 آخر فقال:

  
 غفلنا نشعر له بذنوب                ولوال أايدي الدهر يف اجلمع بيننا

  
****** 

  
  

 راءفكأنه السراء والضـ           متفرق الطمعني جمتمع القوى
  

يقول: فيه حالوة ألوليائه ومرارة ألعدائه، وهو مع ذلك إنسان واحد، قواه جمتمعة غري متباينة، وأول هذا 
 املعين للبيد:

  
 وعلي األدنني حلو كالعسل                                   ممقر مر علي أعدائه

  
 مث تبعه اآلخرون فقال املسيب بن علس:



  
 ويف العدو مناكيد مشائيم                ف أرحلهمهم الربيع علي من ضا

  
 وقال عالقة بن عركي:

  
 ميامني يف األدىن ألعدائكم نكد                 وكنتم قدمياً يف احلروب وغريها

  
 وقال كعب بن األجذم:

  
 ميامن للموىل وللمتجرم                     بنو رافع قوم مشائيم للعدى

  
 جلعدي:وقال النابغة ا

  
 علي أن فيه ما يسوء األعاداي                      فيت مت فيه ما يسر صديقه

  
 قال ابن فورجة: جمتمع القوى يعين قوي العزائم واآلراء، وأنكر القول األول وهو قول ابن جين .أ.هـ .

  
 ولقد يكون به الزمان خبيال                   أعدي الزمان سخاؤه فسخا به

  
ابن جين: أي تعلم الزمان من سخائه فسخا به، وأخرجه من العدم إيل الوجود، ولو السخاؤه الذي  قال

أفاد منه، لبخل به علي أهل الدنيا، واستبقاه لنفسهن قال ابن فورجة:هذا أتويل فاسد، وغرض بعيد 
ما أعداه سخاؤه والسخاء بغري املوجود ال يوصف ابلعدوى، وإمنا يعين سخا به علي وكان خبيالً به، فل

 اسعدين الزمان بضمي إليه وهداييت حنوه، هذا كالمه، واملصراع األول مقول من قول ابن اخلياط:
  

 ومل أدر أن اجلود من كفه يعدي                 ملست بكفي أبتغي الغين
  

 أفدت وأعدائي فأتلفت ما عندي             فال أن منه ما أفاد ذوو الغين
  

 ي أيضاً:وقال الطائ
  



 أبقيت شيئاً لدي من صلتك                 علمين جودك السماح فما
  

 وقال أيضاً:
  

 أنين إن فعلت أتلفت مايل                لست حييي مصافحاً بسالم
  

 وأبو الطيب نقل املعين إيل الزمان ، واملصراع من قول أيب متام:
  

 ن الزمان مبثله لبخيل إ             هيهات أن أييت الزمان مبثله
  

 وألذ شكوى عشق ما أعلنا               احلب ما منع الكالم األلسنا
  

روي األلسنا بفتح السني ويكون علي هذه الرواية ِبعين الذي يقول : غاية احلب ما منع لسان صاحبه من 
 الكالم، فلم يقدر علي وصف ما يف قلبه منه كما قال اجملنون:

  
 فمايل أري األعضاء منك كواسيا           ب قالت كذبتينوملا شكوت احل

  
 وخترس حىت ال جتيب املناداي       فما احلب حىت يلصق اجللد ابحلشا

  
 وكما قال قيس بن ذريح:

  
 فأهبت حىت ما أكاد أجيب               وما هو إال أن أراها فجاءة

  
روي األلسنا بضم السني ، والظاهر أن ما انفية؛ ألن  وجيوز أيضاً أن يكون ما ِبعين الذي علي رواية من

 املصراع الثاين حث علي إعالن العشق وإمنا يعلن من قدر علي الكالم وكما يقول املوصلي:
  

 فال خري يف اللذات من دوهنا سرت    فبح ابسم من هتوي ودعين من الكين
  

 ويقول السري الرفاء:



  
 واحلب خري سبيله إظهاره              ظهر اهلوى وهتتكت أستاره

  
 فألذ عيش املستهام جهاره           أعصي العواذل يف هواه جهارة

  
***** 

  
 فهي الشهادة يل أبين كامل               وإذا أتتك مذميت من نقص

  
ن يقول : إذا ذمين انقص كان ذمه دليل كمايل وفضلي؛ ألن لناقص ال حيب الكامل الفاضل ملا بينهما م

 التفاضل ، وهذا من قول أيب متام:
  

 مولع وذو النقص يف الدنيا بذي الفضل        لقد أسف األعداء فضل ابن يوسف
  

 واخذه هو من قول مروان بن أيب حفصة:
  

 ذو الفضل حيسده ذوو التقصري            ما ضرين حسد اللئام ومل يزل
  

 وأصل هذا من وقل األول:
  

 بغيض إيل كل امرئ غري طائل               سي أنينلقد زادين حباً لنف
  

 شقياً هبم إال كرمي الشمائل                وأين شقي ابللئام وال أري
  

**** 
  
  

 وال أعاتبه صفحاً وإهوان           أبدو فيسجد من ابلسوء يذكرين
  



ان أعرض عن عتابه إهانة له، وإمنا يقول : من يذكرين ابلسوء يف غيبيت إذا ظهرت له عظمين، وخضع يل، وأ
 قال إهواان ألنه أخرجه علي األصل ضرورة كما قال اآلخر:

  
 وصال علي طول الصدود يوم                   صددت فأطولت الصدود وقلما 
  

 يريد فأطلت فجاء به علي األصل.
  

 نإن النفيس غريب حيثما كا                 وهكذا كنت يف أهلي ويف وطين
  

يقول : كنت وأان يف وطين وفيما بني أهلي غريب ، قليل املوافق واملساعد، مث قال: وكذلك الرجل النفيس 
 العزيز، غريب حيث كان، كما قال أبو متام:

  
 ـل فاضحي يف األقربني جنيباً            غربته العلى علي كثرة األه

  
 ما ملـات غريباً ومقيما هب              فليطل عمره فلو مات يف مر

  
 ألقي الكمي ويلقاين إذا حان         حمسد الفضل مكذوب علي أثري 

  

 قوله مكذوب عي أثري من قول الربح التغليب:
  

 وإذا تالقينا اقشعرا                 يغتاب عرضـي خاليا
  

 ومن قول سويد بن أيب كاهل:
  

 ـو له حلمي رتعوإذا خيل                    وحيييين إذا القيته
  

وتقدير الكالم مكذوب علي أثري، أي يكذب علي إذا قمت وخرجت من مشهد وجممع، والشجاع إذا 
 حان حينه لقيين يف املعركة.

  



***** 
  

 لفارقته والدهر أخبث صاحب             وأحسب أين لو هويت فراقكم
  

واصلوه ، وكان من حقه أن يقول لفارقتين؛ ألن يريد أن الدهر خيالفه يف كل ما أراد، حىت لو أحب فراقهم ل
قوله لفارقته فعل نفسه وهو يشكو الدهر، وال يشكو فعل نفسه، ولكنه قلبه ألن من فارقك قد فارقته فهذا 
من ابب القلب وإمنا قال أخبث صاحب، وكان من حقه أن يقول أخبث األصحاب؛ ألنه أراد اخبث من 

هذا جيوز فيه اإلفراد واجلمع، قال هللا تعايل: ) َوال َتُكونُوا َأوََّل َكاِفٍر يصحب ، وما كان اسم فاعل يف مثل 
 (. يعين ال تكونوا أو من يكف به وأنشد الفراء:41ِبِه ()البقرة: اآلية

  
 وإذا هم جاعوا فنش جياع               وإذا هم طعموا فأألم طاعم 

  
من أهواه ينأى عين، ومن أبغضه يقرب مىن لسوء صحبة  فأيت ابألمرين مجيعاً، وأشار أبو الطيب إيل أن

 الدهر إايي، كما قال لطف هللا بن املعايف:
  

 وما ال أشتهيه إيل أييت                 أري ما أشتهيه يفر مين
  

 ومن أشناه يشب يف هلايت                ومن أهواه يبغضين عناداً 
  

 فليس يسره إال وفايت                         كأن الدهر يطلبين بثأر 
  

**** 
  

 وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم                  ذو العقل يشقى يف النعيم بعقله
  

 وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم                       ذو العقل يشقي يف النعيم
  

ه بتحول األحوال، واجلاهل ينعم وهو يف يريد أن العاقل يشقى وإن كان يف نعمة لتفكره يف عاقبة أمره، وعلم
 الشقاوة لغفلته، وقلة تفكره يف العواقب وقد قال البحرتي:



  
 وال عيش إال ما حباك به اجلهل              أري احللم بؤسا يف املعيشة للفيت

  
 وقال أبو نصر بن نباته:

  
 من مل يعلم ال عيش إال عيش                      من يل بعيش األغبياء فإنه 

                 

 وسابق هذه احللبة بن املعتز يف قوله: 
  

 ومرارة الدنيا ملن عقال                    وحالوة الدنيا جلاهلها
  

 وأحسن ابن ميكال يف قوله:
  

 عجباً ألمر العاقل املعقول                    العقل عن درك املطالب عقلة
  

 والعيش عيش اجلاهل اجملهول                           متعبوأخو الدراية والنباهة 
  

 وقد قال القدماء: مثرة الدنيا السرور، وما سر عاقل قط؛ يراد بتفكره يف العواقب وختوفه إايها.
  
  
  



 املتنبئ يف احملكمة الشرعية
  

 ما عليه:
  

 يد بقوله:فمن ذلك أنه شبه حالوة رشفات حمبوابته لفمه حبالوة التوح    -1
  

 هن فيه أحلي من التوحيد                     يرتشفن من فمي رشفات
  

وهذا البيت يدل علي رقة دين املتنبئ ، الذي تساوى عنده التوحيد الذي هو أساس األعمال ، 
برشفات حمبوابته، فهو قول ) كفري( ال يقيم وزانً لدين هللا ، بل يسخر منه، وينزله إي أسفل املنازل 

 عندما يشبهه هبذه املعصية اليت وقع فيها.
  

وقد حاول بعض املتعصبني أليب الطيب توجيه هذا البيت الذي يشهد بقلة دينه توجيهاً آخر ، فقالوا: 
 أبن التوحيد هو نوع من التمور اليت توجد يف العراق!!

  
حل يف ختريج هذا القول وبعضهم اعرتف أبن املراد من وقله )) التوحيد (( هو توحيد هللا!، ولكنه مت

 ابدعاء أن الدين ال حيكم علي الشعر!، وأنه جيوز للشاعر مال جيوز لغريه من أنواع التجاوزات!
  

 ( يف كتابه )) الوساطة بني املتنيب وخصومه ((:1يقول القاضي اجلرجاين متنبياً هذا الرأي الشاذ )
  

وجدها تدل علي ضعف العقيدة، وفساد ) والعجب ممن ينقص أاب الطيب، ويغض من شعره ألبيات 
 يف الداينة .كقوله:

  
 هن فيه أحلي من التوحيد              يرتشفن من فمي رشفات

  
 (:3وقوله)

  
 أبوك وأجدى ما لكم من مناقب               واهبر آايت التهامي أنه

  



 وهو حيتمل أليب نواس قوله:
  

 التثامييف هتوي ال            قلت والكأس علي ك
  

 يوم يف ذاك الزحام            أن ال أعرف ذاك ال
  

 (:4وقوله )
  

 ال قدر صح وال جرب            اي عاذيل يف الدهر ذا هجر
  

 يذكر إال املوت والقرب         ما صح عندي من مجيع الذي
  

 فإمنا يهلكنا الدهر            فاشرب علي الدهر وأايمه 
  

 (:1وقوله )
  

 استمعي ما أبث من أمري               ذلتين ابلسفاة والزجرعا
  

 وذاك أين أقول ابلدهر             ابح لسانس مبضمر السر
  

 كافرة ابحلساب واحلشر            بني رايض السرور يل شيع
  

 ملا رووه من ضغطة القرب         موقنة ابملمات جاحدة
  

 منا املوت بيضة العقروإ        وليس بعد املمات منقلـب
  

 وقوله:
  

 ملا وعدوه من لنب ومخر               أأترك لذة الصهباء نقداً 
  



 حديث خرافة اي أم عمرو                 حياة مث موت مث بعث
  

 وقد روي أهنما لديك اجلن.
  

 (:3وقوله)
  

 ونبذت موعظيت وراء جداري          فدع املالم فقد أطعت غواييت 
  
 ومتتعاً من طيب هذي الدار           رأيت إيثار اللذاذة واهلويو 
  

 ظين به رجم من األخبار           أحري وأحزم من تنظر آجل
  

 وسواه إرجاف من اآلاثر            إين بعاجل ما ترين موكل 
  

 يف اجلنة مذ مات أو يف النار                ما جاءن أحد خيرب أنه
  

لداينة عاراً علي الشعر، وكان سوء االعتقاد سببا لتأخر الشاعر، لوجب أن ميحي اسم أيب نواس فلو كانت ا
من الدواوين ، وحيذف ذكره إذا عدت الطبقات، ولكان أوالهم بذلك أهل اجلاهلية، ومن تشهد األمة عليه 

لي هللا عليه وسلم ابلكفر، ولوجب أن يكون كعب بن زهري وابن الزبعرى وأضراهبما ممن تناول الرسول ص
( مفحمني؛ ولكن األمرين متباينان، والدين ِبعزل عن الشعر( 1وعاب من أصحابه بكماً وخرساً وبكاء )

(2.) 
  

قلت : كيف يكون الدين ِبعزل عن الشعر ، وهللا عز وجل قد مسي إحدى سور القرآن بسورة ) الشعراء(، 
راء وأقواهلم؟ وقد قال سبحانه: (َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ فهل هذا إال ألجل بيان مشول اإلسالم وأحكامه للشع

( وقال صلي هللا عليه وسلم : )) إن هللا قد عفا ألميت اخلطأ والنسيان وكالم 18َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد( )ّق:
 غائب العقل((.

  
ومعارض، منذ أن بد  ومسألة ) عالقة الدين ابلشعر( هي مسألة طال فيها الكالم وتشعب، ما بني مؤيد

 الشعراء ميارسون جتاوزاهتم الشرعية يف أبياهتم الشعرية خائضني يف ألوان من الردة واملعصية.



  
عندما هب أهل اإلسالم معنفني هلم، وزاجرين عن ركوب هذا الشطط، ومفارقة اإلميان وأهله، وقابلهم 

م للدفاع عن تكلم التجاوزات وتربيرها، مث أانس مل يقدروا هللا حق قدره، ومل يعطوا شرعه، نصبوا أنفسه
 (.1مفرتين مقولة: إن الدين ال عالقة له ابلشعر )

  
 (:2قال الدكتور انصر اخلنني ملخصاً لقول الصواب يف هذه القضية )

  
) وهذا الكالم جممل ينبغي توضيحه وختصيصه ؛ فهناك فرق كبري بني أن يقول شاعر مسلم شعراً حسناً ال 

الكفر، وال يقود إيل اإلحلاد، بل قد يكون فيه خري، أو دعوة إليه، فهذا األخري ال ضري فيه، وال  حيمل معين
خوف يف قبول حسنه واستحسانه، ومساعه واستنشاده ، ولنا يف رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أسوة 

 حسنه، وذلك حينما استنشد أشعار أمية ب أيب الصلت ومسعها.
  

هو األشعار الصادرة عن امللم، فإن إسالم الشاعر ال يشفع ألشعاره مجيعاً أبن تكون أما الصنف األول: و 
مسلمة، ال شيه فيها، أو مستحقة لالستماع ، إمنا الذي يستحق ذلك ويفوز به أعاره احلسنة املستطابة، 

هلا من أشعار اليت انطلقت من اإلسالم واستنارت به، ومل تصادمه أو تناقضة، فهي بال ريب مقدمة علي أمثا
الكفار، وذلك ملزية إسالم قائلها، ولصدق معانية ، ووضوح تصوره يف غالب أحواله؛ ألنه قد استمد هذا 
الوضوح وذلك الصدق من اإلسالم ذاته، ال من خواطره وأهوائه ، ولذلك فإن أثرها علي املسلمني حينما 

 يسمعوهنا أو يقرؤوهنا أعظم وأبلغ.
  

ار الصادرة عن املسلم وفيها كفر، أو سخرية بشيء من شعائر الدين، ال تستحق : أن األشعوبذلك يتبني
االستماع من املسلمني ، بل إن نفوسهم تتغلق دوهنا، وقلوهبم تنقبض منها، فينقص قدرها، وال يكون هلا 

 نصيب من العناية، وإن تكن يف الذروة الفنية من حيث الصياغة الشعرية.
  

 ء يف إقامة احلد علي الشاعر املسلم فيما لو جاء يف شعره ِبا يوجب احلد الشرعي.وهلذا فقد اختلف العلما
  

وال مرية يف أن األشعار اليت حتمل اخلبث والفسق يبوء صاحبها هبا، وحتور عليه، ولكن ال ينبغي متكينه هو 
م، أو يفسد أو غريه من إشاعة أشعار الفسق واجملون يف أوساط املسلمني، وحىت ال ييشككهم يف دينه

 عليهم أبناءهم أو ينال منهم(.



  
 (:1) -حفظه هللا -وقال : 

  
) ولو كان الشعر ضرابً من اخليال أو نوعاً من العبث اللفظي الذي ال يلقي له ابل، وال حيمل معين وال 

قريش،  يؤدي إليه، وال يؤاخذ صاحبه عليه ملا أعر الرسول عليه أفضل الصالة والتسليم، اهتمامه إيل شعراء
وملا ألقي ألشعارهم اباًل، حينما هجوه وعابوا عليه دعوته، ولكن األمر يف ذلك خمتلف؛ فقد أهدر دم 

 الذين هجوه ، وأمر شعراءه ابلرد عليهم والنيل منهم جزاًء وفاقا.
  

ذا  وهل الدين: إال أوامر وزاوجر؟ فكيف يقال بعد ذلك كله: ) إن الدين ِبعزل عن الشعر؟(. اللهم إال إ
كان لدى قائل ذلك، أو من يسلم ِبذهبه، أتويل سائغ لكل ما تقدم، ويعضده الدليل ويشفع له التعليل، 
 فإذا مل يكن مث شيء من ذلك فقد بطلت تلك النتيجة وسقط ذلك الزعم ، بفساد مقدماته وانعدام بيناته(.

  
 وأقول بعد هذا : إن بيت املتنبئ :

   

 هن فيه أحلى من التوحيد                        يرتشفن من فمي رشفات
  

هو من األبيات اليت عابه العلماء والنقاد الذين يعلمون خطورة الدفاع عن من حياد هللا يف شعره، متذكرين 
ُهْم  نـَْيا َفَمْن جُيَاِدُل اَّللََّ َعنـْ ُهْم يف احْلََياِة الدُّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة أَْم َمْن َيُكوُن قوله تعايل: (َها أَنـُْتْم َهُؤالِء َجاَدْلُتْم َعنـْ

 ( 109َعَلْيِهْم وَِكياًل( )النساء:
  

 وقال التوحيدي يف شرحه هلذا البيت:
  

) يقول: كن ميصصن ريقي حلبهن إايي، كانت تلك الرشفات أحلي يف فمي من كلمة التوحيد؛ وهي ال إله 
 إال هللا ، وهذا إفراط وجتاوز حد(.

  
 ) العمدة((.وقال ابن رشيق يف )

  
) فإذا صرت إيل أيب الطيب صرت إيل أكثر الناس غلواً، وأبعدهم فيه مهة، حىت لو قدر ما أخلي منه بيتاً 

 واحداً، وحىت تبلغ به احلال إيل ما هو عنه غين، وله يف غريه منوحة ، كقوله:



  
 هن فيه أحلي من التوحيد                يرتشفن من فمي رشفات 

  
 :-رمحه هللا –القيم وقال ابن 

  
) فتأمل حال أكثر عشاق الصور جتدها مطابقة لذلك، مث ضع حاهلم يف كفه، وتوحيدهم وإمياهنم يف كفة، 
مث زن وزانً يرضي هللا به ورسوله، ويطابق العدل، ورِبا صرح العاشق منهم أبن وصل معشوقه أحب إليه من 

 وحيد ربه كما قال الفاسق اخلبيث:
  

 هن فيه أحلي من التوحيد                مي رشفات يرتشفن من ف
  

 (:2ومن ذلك قوله )    -2
  

 شربه ما خال دم العنقود                كل شيء من الدماء حرام
  

 من غزال وطاريف وتليدي               فاسقينها فدى لعينيك نفسي
  

ن التقول علي هللا بال علم، بل هو حتليل ملا فهو هنا حيلل شرب اخلمر اليت يسميها ) دم العنقود( وهذا م
 حرم هللا ، واعرتاض علي حكمه تعايل.

  
َا اخْلَْمُر  وحترمي اخلمر ليس مما جيهل، فهي حمرمة بنص الكتاب ، وذلك يف قوله تعايل: (اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزالُم رِْجٌس ِمْن  َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحون ِإمنَّ
َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء يف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ذِْكِر اَّللَِّ َوَعِن الصَّالِة فـََهْل  تَـُهوَن( بـَيـْ أَنـُْتْم ُمنـْ

 ( .91:)املائدة
  

وحتليل الذي علم حترميه ابلضرورة من الدين ، هو من األعمال ) الكفرية( اليت هوى صاحبها يف حفرة 
 سحيقة، قادته إليها نفسه املتعالية املتكربة علي شرع هللا وأوامره.

  
 (:2ومن ذلك قوله )    -3



  
 يف حنوس ومهيت يف سعود               أبداً أقطع البالد وجنمي

  
فهو هنا يؤمن ابلنجوم، وأن هلا أتثرياً يف أقدار الشر، وهذا من الضالل املبني ، وقد قال صلي هللا عليه 

 (.3وسلم :)) من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد(( )
  

 (:4والعجب أن املتنبئ ق انقض قوله هذا يف شعر آخر له يقول فيه )
  

 ومن يدعي أهنا تعقل                  نجومفتباً لدين عبيد ال
  

ولكنها أخالق الشعراء الذين يهيمون يف كل واد من القول، دون ضوابط أو تذكار ملا سلف منهم، 
 فقول أمس منقوض بقول اليوم.

  
 ومنها قوله:    -4
  

 ل ولو كان يف جنان اخللود          فاطلب العز يف لظي وذر الذ
  

ة اخللد اليت وعد الرمحن عباده ابلغيب، وهو يعلم أن من دخل اجلنة فإنه ال يصيبه فيها وهذا امتهان جلن
ذل وال خزي، بل هو عزيز يف الدنيا، وعزيز يف اآلخرة، قال تعايل: َ)َّللَِِّ اْلِعزَُّة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِننَي 

 (.8()املنافقون: اآلية
  

َها َخاِشِعنَي  وأما من دخل النار فإنه يف ذل وهوان، وقال تعايل عن أصحاب النار: َ)تـَرَاُهْم يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
 (.45ِمَن الذُّلِّ يـَْنظُُروَن ِمْن طَْرٍف َخِفي()الشورى: اآلية

  
ومن كان منهم عزيزاً يف الدنيا فإن عزه املوهوم ينقلب ذالً وخزايً يوم القيامة، ويف ذلك قول هللا عن )  

( . أي يف الدنيا ، وهذا من ابب 49ْق إِنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكرمُِي( )الدخان:كبار( أهل النار: (ذُ 
السخرية به، وزايدة حسرته عندما يتذكر عزة السابق . قال ابن كثري: ) أي قولوا له ذلك علي وجه 

 التهكم والتوبيخ(.



 (:1ومن ذلك قوله )    -5
  

 يب كصاحل يف مثوده غر              أن يف أمة تداركها الل
  

وهذا القول منه يف ابب التعاظم الذي عرف به الشاعر، وإال فكيف يشبه هذا الشاعر املسرف نفسه 
 ؟! -عليه السالم  –بنيب هللا صاحل 

  
 (:1ومن ذلك قوله )    -6
  

 أحداً وظين أنه ال خيلق           مل خيلق الرمحن مثل حممد
  

لو كان يقصد ِبحمد املمدوح رسول هللا صلي هللا عليه وسلم فإنه  ولقد صدق الشاعر يف هذا القول
 أفضل اخللق بال شك كما قال صلي هللا عليه وسلم : )) أان سيد ولد آدم وال فخر((.

  
ولكن الشاعر يقصد ِبحمد هذا ممدوحه. وهذا القول: كذب عظيم وغلو فاحش ، ال يتفوه به مسلم، 

 وجل.وهو من االفرتاءات علي هللا عز 
  

 ولكن، قد قلت سابقاً أبن املتنبئ يرتكب العظائم يف سبيل حتقيق طموحاته الدنيوية الدنيئة.
  
 (:3ومن ذلك قوله )    -7
  
  

 وكل مديح يف سواك مضيع         أال كل مسح غريك اليوم ابطل
  

يع، بل هو مما وقد كذب الشاعر، إن مدح هللا عز وجل، ومدح رسوله عليه الصالة والسالم ليس ِبض
يدخره اإلنسان لنفسه يف اآلخرة ، وقد قال صلي هللا عليه وسلم : ألحد الشعراء ملا قال : ) إين قد 

محدت ريب عز وجل ِبحامدة ومدح( قال صلي هللا عليه وسلم : )) أما إن ربك عز وجل حيب 
 املدح((. أي حيب من عبده أن ميدحه وحيمده، فيثبته علي ذلك وال يضيعه.

  



 (:2ومن ذلك قوله)    -8
  

 ومن أعوذ به مما أحاذره             اي من ألوذ به فيما أؤمله
  

 وال يهيضون عظماً أنت جابره      ال جيرب الناس عظماً أنت كاسره
  

وهذا القول ال يصلح إال يف حق هللا تعايل، فهو املالذ واملستعاذ ، وهو الذي ال جيري الناس من كسر، 
من جرب ، قال شيخ اإلسالم يف هذين البيتني: ) إمنا يصلح هذا جلناب هللا سبحانه  وال يهيضون

 (.3وتعايل( )
  
 (:4ومن ذلك قوله )    -9
  

 وأبوك والثقالن أنت حممد               أين يكون أاب الربية آدم
  

 أحييط ما يفين مبا ال ينفد         يفين الكالم وال حييط بفضلكم
  

غلو الفاحش يف املدح، والذي ال ينفد فضله هو هللا سبحانه وتعايل، قال عز وجل: )َما وهذا من ال
َفُد َوَما ِعْنَد اَّللَِّ اَبٍق ()النحل: اآلية  (.96ِعْندَُكْم يـَنـْ

  
 (:1ومن ذلك قوله )                      -10

  
 ء واملوت مين كحبل الوريد              دعوتك عند انقطاع الرجا

  
 وأوهن رجلي ثقل احلديد               دعوتك ملا براين البالء

  
واملسلم احلق يلتجئ إيل هللا عز وجل عند الكرب، ويدعوه عند انقطاع رجائه ابلناس، قال تعايل: (أَمَّْن 

يُب اْلُمْضطَرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء()النمل: اآلية  (.2( )62جيُِ
  

 (:3ومن ذلك قوله)                      -11



  
 أبداً ونطرد ابمسه إبليسا           اي من نلوذ من الزمان بظله

  
( والذي يطرد إبليس هو املوَل عز وجل، قال تعايل: (فَِإَذا قـَرَْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ اِبَّللَِّ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ 

ابلصالة أدبر الشيطان وله ضراط حىت ال يسمع التأذين(( . وقال صلي هللا عليه وسلم : )) إذا نودي 
 ( فالشيطان يطرد بذكر هللا ـ تعايل ـ.5)
  

وهذا البيت من حقه أن يقال يف هللا عز وجل وذكره، ال يف بشر قد يكون ممن قد تالعب به الشيطان 
 مينة ويسرة.

  
 (:6ومن ذلك قوله )                      -12

  
 يف يوم معركة ألعيا عيسى      س عازر سيفهأو كان صادف رأ

  
 ما انشق حىت جاز فيه موسى           أو كان جل البحر مثل ميينه

  
 عبدت فصار العاملون جموسا           أو كان للنريان ضوء جبينه

 وهذه األبيات من السخرية ِبعجزات األنبياء ، وعدم حفظ مكانتهم عليهم السالم.
  

( ملا استطاع عيسى عليه السالم 1أن سيف املمدوح لو ضرب به عازر ) -وهو كاذب –فاملتنبئ يزعم 
أن حيييه!! ونسي الشاعر أن إحياءه عليه السالم كان إبذن هللا ال إبذنه. قال تعايل عن عيسي ـ عليه 

 (.49السالم ـ أنه قال : ( َوُأْحِيي اْلَمْوَتى إبِِْذِن اَّللَِّ ()آل عمران: اآلية
  

 انشقاق البحر ملوسى ـ عليه السالم ـ هو إبذن هللا. وهكذا
  

 (:3ـ ومن ذلك قوله ) 13
  

 وكأن عازر شخصه املقبور          وكأمنا عيسى بن مرمي ذكره
  



 وهذا من احتقار األنبياء ـ عليهم السالم ـ عندما يشبه ممدوحه هبم.
  

 (:4ـ من ذلك قوله )   14
  

 أن حيزنوا وحممد مسرور              فأعيذ إخواته برب حممد
  

 حياه فيها منكر ونكيـر        أو يرغبوا بقصورهم عن حفرة
  

وقد القول من االفرتاء وادعاء علم الغيب، حيث يزعم أن هذا امليت سيحييه منكر ونكري يف قربه! وهو 
السنة الصحيحة، من هبذا القول يزعم أنه يعري ويواسي أهله.. وكان األحري به أن يعزيهم ِبا ثبت يف 

 الدعوة إيل الصرب والرضي ابلقدر.
  

 (:1ومن ذلك قوله ) -15
  

 جيري بفضل قضائه املقدور           ملك تصور كيف شاء كأمنا
  

وهذا ادعاء سخيف، حيث يزعم أن القدر يوافق ممدوحه يف كل ما يريد. وهذه مل تكن لألنبياء وهم 
 ن قد يكون من السلفة!؟أشرف اخللق وأفضلهم، فكيف بغريهم مم

  
 وقد قال تعايل لشرف خلقه: ( َوَلْو ُكْنُت أَْعَلُم اْلَغْيَب اَلْسَتْكثـَْرُت ِمَن اخلَْرْيِ َوَما َمسَّيِنَ السُّوُء(.

  
 (:3ومن ذلك قوله) -16

  
 وال حترم األقدار من أنت رازق       فما ترزق األقدار من أنت حارم

  
هلل عز وجل، فهو الذي إذا أراد رزق عبد من عباده فلن حيرمه أحد هذا  وهذا القول ال يصلح إال

 الرزق، وإذا أراد حرمانه منه فلن يرزقه سوي هللا.
  

ُ ِبُضرٍّ َفال َكاِشَف لَُه ِإالَّ ُهَو َوِإْن يُرِْدَك خِبَرْيٍ َفال رَادَّ لَِفْضِلِه (  .قال تعايل: (َوِإْن مَيَْسْسَك اَّللَّ



  
 (:2قوله ) ومن ذلك -17

  
 خرقاء تتهم األقدار واهلراب             إن املنية لو القتهم وقفت

  
وهذا غلو قد جتاوز احلد، حيث يزعم أبو الطيب أن املوت يفرق وخياف من ممدوحه ، وهللا قد أخربان 

ِذي َتِفرُّوَن ِمْنُه فَِإنَُّه أبن الناس هم الذين يفرون من املوت الذي هو مالقيهم ال حمالة: (ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَّ 
 ُمالِقيُكم(.

  
 (:4ومن ذلك قوله ) -18

  
 ألعطوك الذي صلوا وصاموا          ولو ميمتهم يف احلشر جتدو

  
وهذا كذب من القول ال جييده غري الشعراء! فهو خيرب عن كرم ممدوحيه أبنه قد جتاوز احلد، وأنك لو 

فإنه من شدة كرمهم سيعطونك صالهتم   لي هللا عليه وسلماستمنحتهم شيئاً يوم احلشر النيب ص
ِه َوأَبِيِه )34وصيامهَم!! وهللا يقول عن ذلك اليوم العظيم: )يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه ) ( 35( َوأُمِّ

ُهْم يـَْوَمِئٍذ َشْأٌن يـُْغِنيِه( .36َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيِه )  ( ِلُكلِّ اْمرٍِئ ِمنـْ
  

 (:1من ذلك قوله)و  -19
  

 عليك صالة ربك والسالم            وأعطيت الذي مل يعط خلق
  

وهذا القول ال يصلح إال لنبينا حممد صلي هللا عليه وسلم فهو الذي أعطي ما مل يعط خلق غريه، فقد 
و وهو الذي يصلي عليه ويسلم، ه 2قال صلي هللا عليه وسلم : )) أعطيت مخساً مل يعطهن نيب قبلي((

 وإخوانه الرسل عليهم الصالة والسالم، وأما غريهم فال خيص بصالة أو سالم.
  

قال ابن القيم ـ رمحه هللا ـ بعد ذكره اخلالف يف هذه املسألة ـ : ) وفصل اخلطاب يف املسألة: أن الصالة 
كان األول؛ عي غري النيب صلي هللا عليه وسلم ؛ إما أن تكون علي آله وأزواجه وذريته أو غريهم، فإن  

 ، وجائزة مفردة.  فالصالة عليهم مشروعة مع الصالة علي النيب صلي هللا عليه وسلم



  
وأما الثاين: فإن كان املالئكة وأهل الطاعة عموماً الذين يدخل فيهم األنبياء وغريهم؛ جاز ذلك أيضاً ، 

ن شخصاً معيناً، أو فيقال : )) اللهم صل علي مالئكتك املقربني وأهل طاعتك أمجعني((، وإن كا
 طائفة معينة، كره أن يتخذ الصالة عليه شعاراً ال خيل به.

  
ولو قيل بتحرميه لكان له وجه. وال سيما إذ جعله شعاراً له، ومنع منه نظريه، أو من هو خري منه، 

 وهكذا كما تفعل الرافضة بعلي ـ رضي هللا عنه ـ 

قولون ذلك فيمن هو خري منه، فهاذ ممنوع ال سيما إذا حيث ذكروه قالوا: عليه الصالة والسالم، وال ي
اختذ شعاراً ال خيل به، فرتكه حينئذ متعني،وأما إن صلى عليه أحياانً حبيث ال جيعل ذلك شعاراً ، كما 
يصلى علي دافع الزكاة وكما قال ابن عمر للميت : )) صلى هللا عليه((، وكما صلى النيب صلي هللا 

وزجها، وكما روي عن على من صالته على عمر، فهذا ال أبس به، وهبذا  عليه وسلم على املرأة
 (.1التفصيل تتفق األدلة، وينكشف وجه الصواب ، وهللا املوفق( )

  
 (:2ومن ذلك قوله ) -20

  
 ما يدهش امللك احلفيظ الكاتبا           فلقد دهشت ملا فعلت ودونه

  
زعم أهنا تدهش من أفعال ممدوح املتنبئ ! والكتبة احلافظون  وهذا افرتاء على مالئكة هللا الكرام ، حيث

( ِكرَاماً َكاتِِبنَي 10ال يدهشون، وإمنا حيصون أعمال بين آدم عليهم. قال تعايل: )َوِإنَّ َعَلْيُكْم حَلَاِفِظنَي ):
 ( يـَْعَلُموَن َما تـَْفَعُلوَن( . 11)
  

 (:5ومن ذلك قوله ) -21
  

 لك كلما أزمعت أمراً أزمعا            نهنفذ القضاء مبا أردت كأ
  

والقضاء مل جير ِبا يشتهي أنبياء هللا ـ عليهم الصالة والسالم ـ فكيف ِبن سواهم ممن يزعم املتنبئ أن 
 القضاء ينفذ حسب ما يريدون!؟

  
 (:1ومن ذلك قوله ) -22



  
 ـلك جالالً ويوسفاً يف اجلمال        من يزره يزر سليمان يف املـ

  
 وقد سبق مثل هذا ، حيث شبه املتنبئ ممدوحيه ابألنبياء ـ عليهم الصالة والسالم ـ وهو من الغلو.

  
 (:2ومن ذلك قوله ) -23

  
 د وطني العباد من صلصال             رجل طينه من العنرب الور

  
 ء فصارت عذوبة يف الزالل                فبقيات طينه القت املا

  
 !املعتاد يف ممدوحه يف تصويره بصورة غري البشر اآلخرين؛ قاصداً هباته وعطاايه وهذا من غلوه 

  
 (:3ومن ذلك قوله ) -24

  
 رضينا له فرتكنا السجودا                      طلبنا رضاه برتك الذي

  
، وعندما فقد رضي املتنبئ أن يسجد ملمدوحه ـ والعياذ ابهلل ـ والسجود كما هو معلوم ال جيوز لغري هللا

عاد معاذ ـ رضي هللا عنه ـ من اليمن وكان قد شاهدهم لعظمائهم ، أراد أن يسجد لرسول هللا صلي هللا 
 (.1عليه وسلم فنهاه النيب صلي هللا عليه وسلم عن ذلك)

  
 (:2ومن ذلك قوله ) -25

  
 يف الناس ما بعث اإلله رسوالً             لو كان علمك ابإلله مقسماً 

  
 ـرآن والتوراة واإلجنيال       ان لفظك فيهم ما أنزل القـلو ك

  
وهذا غلو فاحش وقول ) كفري( يقشعر جلد املؤمن من مساعه، حيث زعم الشاعر ملمدوحه أن علمه  

 كعلم األنبياء ، وان لفظه كالقرآن واإلجنيل والتوراة!! نعوذ ابهلل من الكفر والضالل.
  



 (:3ومن ذلك قوله ) -26
  

 فقد أحصيت حبات الرمال           حصيت فضلك يف كالمميت أ
  

 وأنت هلا النهاية يف الكمال          وإن هبا وإن به لنقصـاً 
  

وهذا من الغلو يف املدح، وإال فإن النهاية يف الكمال ليس إال هلل عز وجل فهو سبحانه )) السيد الذي  
الذي قد كمل يف حكمته، وهو الذي قد كمل  كمل يف سؤدده، العليم الذي قد كمل يف علمه واحلكيم

 (.4يف أنواع الشرف والسؤدد(( )
  

 (:1ومن ذلك قوله ) -27
  

 من مل يكن ملثاله تكوين           اي بدر إنك واحلديث شجون 
  

 ما كان مؤمتناً هبا جريين           لعظمت حىت لو تكون أمانةً 
  

ه السالم ـ الذي أخرب هللا عنه أبنه : )ِذي قـُوٍَّة ِعْنَد ِذي وهذا القول فيه تنقص من جناب جربيل ـ علي
 (ُمطَاٍع مَثَّ أَِمنٍي( . 20اْلَعْرِش َمِكنٍي( )

  
فاهلل عز وجل قد أخربان أبمانة جربيل ـ عليه السالم ـ وأنه غري متهم واملتنبئ يزعم أنه قد خيون أنه قد 

 ة( ، وال يشك يف هذا مسلم.خيون األمانة!! وهذا القول من األقوال ) الكفري
  

 (:3ومن ذلك قوله ) -28
  

 إال اإللـه وأنت اي بـدر           ما يرجتي أحد ملكرمة 
  

لقد أخطأ املتنبئ عندما ساوى بني ممدوحه وبني هللا عز وجل حبرف ) الواو( الذي يقتضي املشاركة 
لوق عن رتبة اخلالق عز وجل، وعندما واملساواة ، وكان الصواب أن يعطف حبرف ) مث( الذي ينزل املخ



قال رجل للنيب صلي هللا عليه وسلم : ما شاء هللا وشئت ، قال له صلي هللا عليه وسلم : )) أجعلتين 
 (.4هلل نداً(( )

  
 (:1ومن ذلك قوله ) – 29

  
 ـق وال يهتدي إليك أاثم                حسبك هللا ما تضل عن احلـ

  
 ه ، فهو دائماً علي احلق ، وهو دائماً ال يرتكب اآلاثم!فهو يدعي العصمة ملدوح

  
 (:2ومن ذلك قوله )  -30

  
 وقد كنت استسقي الوغي والقنا الصما               فأصبحت أستسقي الغمام لقربها

  

فأحوال القبور وساكنوها ال يؤثر فيهم األمطار وال السيول، وإمنا هي رمحة هللا عز وجل مث 
، فمن عمل خريا فسح له يف قربه، وأاته من اجلنة ما يسره ولو كان مدفوانً العمل الصاحل

وسط صحراء حمرقة، ومن عمل شرا ضيق عليه قربه، وأاته هللا من مسوم النار ما يسوءه، ولو  
 كان مدفوانً وسط حدائق ذات هبجة.

  
ه مد بصره(( وأما الكافر وقد أخرب صلي هللا عليه وسلم عن املؤمن بعد موته أبنه )) يفسح له يف قرب 

 ( نسأل هللا العفو والعافية.3يضيق عليه قربه حىت ختتلف فيه أضالعه(( ) 0واملنافق )
  

 (:4ومن ذلك قوله ) -31
  

 للحق أنت وما سواك الباطل                   أما وحقك وهو غاية مقسم
  

هللا عليه وسلم بقوله: )) من حلف وهذا قسم بغري هللا، وهو شرك أصغر، حذران منه رسول هللا صلي 
بغري هللا فقد أشرك(( وقال صلي هللا عليه وسلم : )) من كان حالفاً فليحلف ابهلل أو ليصمت(( وقال 

ابن مسعود ـ رضي هللا عنه ـ : )) ألن أحلف ابهلل كاذابً خري من أحلف بغري هللا صادقاً (( وهذا من  



ابهلل كاذابً معصية، واحللف بغريه ولو كان املرء صادقاً فيه كمال فهمه ـ رضي هللا عنه ـ ألن احللف 
 شرك، وفرق فيما بينهما.

  
فهم يقسمون ابحملبوب ، وبصفاته اخللقية   والقسم بغري هللا هو مما تساهل فيه الشعراء قدمياً وحديثاً ،

 واخللقية قاصدين تعظيمه بزعمهم.
  

 (:1ومن ذلك قوله ) -32
  

 ة يف كل مليحة ضراهتا       ة واألبووتري املروة والفتو 
  

 يف خلويت ال اخلوف من تبعاهتا                هن الثالث املانعايت لذيت
  

فقد صرح املتنبئ هنا أن الذي مينعه من اللذات ليس اخلوف من هللا عز وجل، وإمنا هو املروءة واألبوة . 
يكتب له أجر هذا االمتناع. قال تعايل: )َوأَمَّا َمْن وكان األجدر به أن ميتنع عن اللذات خوفاً من هللا! ل

 (فَِإنَّ اجْلَنََّة ِهَي اْلَمْأَوى( .40َخاَف َمَقاَم َربِِّه َوهَنَى النـَّْفَس َعِن اهْلََوى( )
  

 (:3ومن ذلك قوله ) -33
  

 بعثت إيل املسيح به طبيبا                فآجرك اإلله على عليل
  

 ففيه ألنبياء هللا ـ عليهم السالم ـ عندما يشبههم بغريهم، أو يبتذل ذكرهم.وهذا يلحق بسابقه، 
  

 (:1ومن ذلك قوله ) -34
  

 كم بكم يغفـر الذنواب           يبين به ربنا املعايل
  

ُ ()آ ل عمران: والذنوب ال تغفر أبحد، إمنا يغفرها هللا برمحته، قال تعايل: ( َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ اَّللَّ
 (.135اآلية

  



ومن ذلك أنه يعتقد أن علياً ـ رضي هللا عنه ـ هو الوصي بعد سول هللا صلي هللا عليه وسلم ،  -35
 (.3وهذه عقيدة الشيعة اإلمامية والزيدية، ويقول املتنيب يف مدح طاهر ابن احلسني)

  
 وشبههما شبهت بعد التجارب        هو ابن رسول هللا وابن وصيه

  
 (:4وهو يذم أحد األموات الذين يبغضهم بقوله ) -36

  
 هذا الدواء الذي يشفي من احلمق    قالوا لنا: مات إسحاق ! فقلت هلم:

  
 أو عاش بال خلق وال خلق         إن مات مات بال فقد وال أسف

  
 خون الصديق ودس الغدر يف امللق        منه تعلم عبد شق هامتـه

  
 مطرودة ككعوب الرمح يف تسق          صادقةوحلف ألف ميني غري 

  
 صفراً من الباس مملوءاً من النزق           ما زلت أعرفه قرداً بال ذنب

  
 ال تستقر علي حال من القلق         كريشة يف مهب الريح ساقطة

  
 فتكتسي منه ريح اجلورب العرق          تستغرق الكف فودية ومنكبه

  
 مواتً من الضرب أو مواتً من الفرق          ف مات هلمفسائلوا قاتليه كي

  
وهذا القول دليل علي وقاحة املتنبئ، حيث تعرض لألموات يف قبورهم هبذا اهلجاء املر، والرسول صلي 

 (.1هللا عليه وسلم يقول: )) إذا مات صاحبكم فدعوه، ال تقعوا فيه(( )
  

 (:2ومن ذلك قوله ) -37
  

 صدق القول يف صفات الرباق             إال  ما رآها مكذب الرسل



  
فهو يشبه فرسه ابلرباق الذي ركبه رسول هللا صلي هللا عليه وسلم اإلسراء واملعراج، وقال صلي هللا عليه 

 (.3وسلم عنه ألنه: )) فوق احلمار ودون البغل، يقع خطوه عند انقضاء طرفه..(( )
  

 ء من حيواانت الدنيا، مهما ادعى املتنبئ خالف ذلك.فالرباق خلق من خلق هللا ال يشبهها شي
  

 (:4ومن ذلك قوله ) -38
  

 مودع دينه ودنيـاه            اي راحالً كل من يودعه
  

والراحل أو املسافر ال َيخذ معه إال دينه هو، أما دين املودعني فهو ابق معهم؛ ألنه جمموعة من األقوال 
 واألعمال املالزمة لإلنسان.

  
قد أمر صلي هللا عليه وسلم أن يقال للمسافر عند سفره، ال أن حيفظ هو دين اآلخرين، كما يزعم و 

 املتنبئ.
  

 (:2ومن ذلك قوله ) -39
  

 به يبدأ الذكر اجلميل وخيتم           حلب ابن عبد هللا أوىل فإنه
  

لي هللا عليه وسلم أن نبدأ والذي يبدأ به الذكر اجلميل وخيتم: هللا ـ عز وجل ـ فقد علمنا رسوله ص
 أعمالنا ابمسه تعايل، وعلمنا أن خنتم بذكره تعايل، سواء ابحلمد أو االستغفار. 

  
 (:3ومن ذلك قوله ) -40

  
 وال رزق إال من ميينك يقسم          فال موت إال من سنانك يتقي

  
 وأسباب املوت كثرية كما قيل: تعددت األسباب واملوت واحد.

  



 زعم املتنبئ أبنه ال موت إال من سنان ممدوحه.ال كما ي
  

وأما الرزق فهو من عند هللا عز وجل ، قال سبحانه: َ)ابـْتَـُغوا ِعْنَد اَّللَِّ الّرِْزَق َواْعُبُدوُه ()اْ( وقال) َخاِلٍق 
ُكوَن( وصدق على املتنبئ قوله تعايل: َغرْيُ اَّللَِّ يـَْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو َفَأىنَّ تـُْؤفَ 

ك إيل )يـَْعرُِفوَن نِْعَمَت اَّللَِّ مُثَّ يـُْنِكُروهَنَا َوَأْكثـَرُُهُم اْلَكاِفُروَن( . فهو يعلم أنه ال رزاق إال هللا ، مث ينسب ذل
 غريه.

  
 (:4ومن ذلك قوله عن خيمة سيف الدولة ) -41

  
 ولكن أشار مبا تفعل                  فما اعتمد هللا تقويضها

  
 وهذا من االفرتاء علي هللا أنه أراد تقويضها قاصداً توجيه سيف الدولة إيل مالقاة أعدائه!

  
 (:5ومن ذلك قوله) -42

  
 أكان ترااثً ما تناولت أم كسبا                ولست أابيل بعد إدراكي العال

  
كسباً له قد اجتهد يف حتصيله، وهذا العال الذي   فهو يهدف إيل العال ،سواء ورثه من آابئه، أو كان

يعنيه املتنبئ هو علو الصيت بني الناس، وتويل الضيع واإلمارات ، فهو الذي أجهد فيه نفسه، وضيع 
 عمره ـ كما سبق.

  
 (:1ومن ذلك قوله يف ممدوحه ) -43

  
 ـه بديل وال ملا رام حام             الذي ليس عنه مغن وال منـ

  
القول ال يصلح إال هلل عز وجل ، فهو الذي ليس عنه مغن ، وال منه بديل. كما قال صلي هللا  وهذا

 (.2عليه وسلم : )) احلمد هلل كثرياً طيباً مباركاً فيع غري مكفي وال مودع وال مستغين عن ربنا(( )
  

  -ومن ذلك قوله: -44



 نه وهبائهقسماً به وحبس                فومن أحب ألعصينك يف اهلوى
  

 (:4ومن ذلك قوله ) -45
  

 وأنت لعلة الدنيا طبيب                    وكيف تعلك الدنيا بشيء 
  

وهذا من الغلو يف املدح، حيث جعل ممدوحه طبيباً جلميع علل الدنيا، وهذا ال يكون إال هلل عز وجل، 
، كما قال إبراهيم ـ عليه  ( سبحانه ، هو الذي يشفي عباده، ويصلح أحواهلم5فهو )) الطبيب(()

 السالم ـ : (َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفنِي(.
  

 (:1ومن ذلك قوله ) -46
  

 تفارقه هلكي وتلقاه سجدا                 تظل ملوك األرض خاشعة له
  

 والسجود لغري هللا ال جيوز ـ كما سبق ـ.
  

 (:2ومن ذلك قوله ) -47
  

 وحتمد األسنة والشفار                      ختر له القبائل ساجدات
  

 (:3ومن ذلك قوله ) -48
  

 وال أعتضت من رب نعماي رب                    وما القين بلد بعدكـم

ونقول أليب الطيب: حىت هللا مل تعتض به عن ممدوحك؟! قال تعايل: (َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اَّللَِّ ( 
 الذي يستحق التمجيد والتفرد هبذا املدح.فهو سبحانه رب النعم 

  
 (:5ومن ذلك قوله ) -49

  
 وسا ذا املكارم ال ذا الشطب                أاي سيف ربك ال خلقه



  
 كيف يزعم املتنبئ أن سيف الدولة احلمداين هو سيف هللا؟!

  
اً عن أرضه ودايره؟! وهل كان سيف الدولة يقاتل األعداء دفاعاً عن دين هللا عز وجل، أم كان دفاع

واحلق أنه ال يطلق هذا اللقب )سيف هللا( إال على من أطلقه رسول هللا صلي هللا عليه وسلم عليه،  
 ( ـ أما غريه فال ندري أكان سيفاً هلل أم سيفاً ملصاحلة ودولته؟!1كخالد بن الوليد ـ رضي هللا عنه )

  
 (:2ومن ذلك قوله ) -50

  
 اي أمة ضحكت من جهلها األمم               اربكمأغاية الدين أن حتفوا شو 

  
وحنن نعلم كاملتنبئ أن الدين ليس غايته إحفاء الشوارب، وإمنا هي سنة وردت عن رسول صلي هللا عليه 

( فمن عمل هبا فقد فاز ابألجر واملغنم، ومن خالفها فقد خالف 3وسلم بقوله: )) أحفوا الشوارب(( )
وسلم ومع ذلك ال جيوز أليب الطيب أن يسخر من هذه السنة النبوية هبذا  سنة النيب صلي هللا عليه

 القول الذي يوحي ابحتقارها.
  

 (:4ومن ذلك قوله ) -51
  

 شهيد بوحدانية هللا والعدل                     فتمليك دلري وتعظيم قدره
  

 دلري( وعظم قدره!.وهذا أيضاً من االفرتاء علي هللا أبنه عادل إذ ملك ممدوح املتنبئ )
  

 (:1ومن ذلك قوله ) -52
  

 وورت ابلذي أراد زنده                     جاء نريوزن وأنت مراده
  

 (:2ومثله قوله ) -53
  

 راية فارسية أعياده                عريب لسانه فلسـفي



  
م يف ذلك مدعو اإلسالم )) (ويشاركه3وهذا من الفرح أبعياد الفرس املشركني الذين يبتهجون ابلنريوز )

 الرافضة(( من أبناء الفرس، الذين حينون إيل تراث آابئهم.
  

 ومعلوم أن الفرح أبعياد الكفار وهتنئتهم هبا حرام شرعاً، قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا:
  

قال هللا  )) خمالطة غري املسلمني يف أعيادهم حمرمة؛ ملا يف ذلك من اإلعانة على اإلمث والعدوان وقد
 تعايل: ( َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالتـَّْقَوى َوال تـََعاَونُوا َعَلى اأْلِمثِْ َواْلُعْدَواِن ( 

  
وألن هذه األعياد إن كانت ملناسبات دينية؛ فإن مشاركتهم فيها تقتضي إقرارهم علي هذه الداينة ، 

سبات غري دينية؛ فإنه لو كانت هذه األعياد يف والرضى ِبا هم عليه من الكفر، وإذا كانت األعياد ملنا
املسلمني ما أقيمت ، فكيف وهي يف الكفار؟ لذلك قال أهل العلم: إنه ال جيوز للمسلمني أن يشاركوا 
غري املسلمني يف أعيادهم، ألن ذلك إقرار ورضى ِبا هم عليه من الدين الباطل مث إنه معاونة على اإلمث 

 (.1والعدوان(( )
  

 :(2)ن ذلك قوله وم -54
  

 وإتيانه نبغي الرغائب ابلزهد               لنا مذهب العباد يف ترك غريه
  

 أبرجان حىت ما يسئنا من اخللد              رجون الذي يرجون يف كل جنة
  

ويف هذين البيتني أفصح املتنبئ بكل وضوح عن هدفه من مدح املمدوح؛ إذ هو يبحث عن ) الرغائب( 
وهو يشبه فعله هذا بفعل العباد الذين خيلصون العباد هلل عز وجل طالبني جنته، هاربني من  ال غري،

 انره، فاملتنبئ قد حقق ) اإلخالص( يف قصد املمدوح وحده دون غريه مبتغياً ) رغائبه(!. 
  

 (:3ومن ذلك قوله ) -55
  

 ما املهدي؟فهذا وإال فاهلدى ذا ف               فإن يكن املهدي من ابن هديه
  



 وخيدع عما يف يديه من النقد                  يعللنا هذا الزمان بذا الوعد
  

وهذا القول فيه سخرية اثبتة عند أهل السنة واجلناعة ، وهي عقيدة خروج املهدي ، وقال صلي هللا 
 (.1عليه وسلم : )) ال يكون يف أميت املهدي(( )

  
 لمني، ,وإمنا هو ممدوحه الذي قد ابن هديه، كما يزعم شاعر املديح!أما املتنبئ فمهديه غري مهدي املس

  
 (:3ومن ذلك قوله ) -56

  
 وعبـده كاملوحد هللا              الناس كالعابدين آهلة

  
وهذا من الغلو يف املدح الذي برع فيه املتنبئ ، ولو كان علي حساب دينه وعقيدته، فهو هنا يشبه 

 ملخلصني مع هللا عز وجل.حاله مع ممدوحه كحال ا
  

 (:3ومن ذلك قوله ) -57
  

 سليمان لسار برتمجان        مالعب جنة لو سار فيهـا
  

وهذا تبذل السم نيب هللا سليمان ـ عليه السالم ـ وكذب عليه، حيث ادعي أنه سيحتاج إيل ترمجان 
ت. وقال سبحانه عنه ـ عليه عندما يسري ي هذا الشعب، وهللا قد أخربان أبنه قد علمه منطق احليواان
 السالم ـ : ( َوقَاَل اَي أَيُـَّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطَّرْيِ َوأُوتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيء(

  
 (:1ومن ذلك قوله ) -58

  
 وعلمكم مفارقـة اجلنان                  أبوكم آدم سن املعاصي

  
ـ عليه السالم ـ قد سن لنا املعاصي وارتضاها ، وهو ـ عليه وهذا هتور من املتنبئ ، حيث زعم أن آدم 

السالم ـ إمنا أذنب ذنبا اتب منه، مث قدر هللا عليه مفارقة اجلنة، مث ابتاله هبذه الدار النكدة؛ ليعود 
 بشوق عظيم إيل اجلنة مرة اثنية.



  
 (:2ون ذلك قوله ) -59

  
 له يف الناس اثن إىل من ما              فإن الناس والدنيا طريق

  
 وهذا كذب من الشاعر ـ فالذي ماله يف الناس اثن هو رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ال ممدوح املتنبئ.

  
 (:3ومن ذلك قوله ) -60

  
 هراء كالكالم بال معان                     ولوال كونكم يف الناس كانوا

 وهذا يلحق ِبا مضى من الغلو يف املدح
  

  -أيضاً قوله : ومنه – 61

 سواك اي فرداً بال مشبه                   ومل أقل مثلك أعين به
  

هذا ما تيسر يل من مالحظات على ديوان املتنيب من أخطاء، جتاوز فيها حدود الشرع، أحببت أن ال 
 يتسامح فيها قراؤه وحمبوه، أو يغضوا الطرف عنها. 

 املرسلني واحلمد هلل رب العاملنيسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم علي 
 
 
 


